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لَك أن تتخيَل مفتاًحا بيِد عجوٍز قبل أذان الفجر بنصِف   
، وقدميِه الّرزينتني  ساعة، ولَك أن تتخيَل حليته البيضاَء، وإزاَره البنيَّ
أثناَء جتاوزِه احَلِذر عن الوحِل واحلفر الامئّية؛ بنعلني أسودين ممّيزين 
متمتمتني  شفتنِي  تتخيل  أن  لَك  الفقرية.  حاراتنا  مسجَد  قاصًدا 

بحوقلة وتعذبٍل وتسبيٍح بشكٍل تلقائي، ويل أن أِصف.
ناًرا تغتصُب احلطَب يف )تنكِة( صفيٍح  قليٍل سرتى  بعد  رس معي، 
نضارَة  يناسُب  ال  أسوَد  معطًفا  يرتدي  لييل  حارٌس  أمامها  جيلس 
وجٍه عرشينّي لاَِم حاَق به من الِقَدم؛ معطًفا ال تسمح الّرقُع الهرتائِه 

بالّزحِف عىل بقاياه عنوًة مهام حاولت.
مرموقة،  لرشكٍة  الباهظة  الّزجاجية  الواجهات  خلفه  تقبُع  حارٌس 
بينام يبدو الباب احلديدّي الكبري كبوابِة سجٍن حيارصه طوًعا خارَج 
اء هليب الّنار  أسواره، ولك أن تتخّيَل يديِه وشكَل وجهِه احلليق جرَّ

وانعكاسِه عىل مالحمِه، ويل أن أصف.
ا الذي كان عىل يساره فشاّب حيمُل  كان هذا عىل يمني الّطريق، أمَّ
كيَس طحنٍي شبَه فارغ، ُمفتِّشا يف متجر الّنفايات عن بضاعته املّجانّية 
الّسوداء  القاممة  أكياس  احتوته  ما  يعرُف  كأّنه  بدا  غريب،  بنشاٍط 
املغلقة قبل فتحها؛ فرتاه يفتح هذا وهيمُل ذاك بدّقة متناهية، وبعد 
جمّدًدا  ظهره  عىل  الكيس  رامًيا  أجهله  لسبٍب  فارغة  علبًة  يركل  أن 
َته العملّيَة؛  ته وِحْرِفيَّ ينتقُل رسيًعا ملتجٍر آخَر بقربه. لك أن تتخّيل خفَّ



-8-

ويل أن أصف.
األنيقة،  املحتشمة  بمالبسها  الّشابَة  تلك  لنشاهَد  طوياًل  نسرَي  لن 
فقد  به علاًم،  ما مل أحط  َأَردَت ألّنني لن أصَف  ما  تتخيل  أن  ولَك 
بارٍد،  وَقفت يف مكاٍن معتم مزوّي قلياًل عن األنظار ضمن طقٍس 
حجرهيام  يف  سوداوين  )عينني  عن  انبثقت  بنظرٍة  وجوهنا  متأّملًة 
فضويّل،  سؤال  ألَف  رؤيتها  حاَل  باعثًة  أبعاِد(  من  األبعاُد  تتوالُد 
وألَف شكٍّ ال تقطعه طرفُة العني باليقني، لك أن تتخّيل فتاًة وحيدًة 
أن  الّطريق، ويل  قارعة  تقُف عىل  ماطر  بقليل ويف جو  الفجر  قبيل 

أصف.
ستجربنا اآلن دورّيُة الرّشطة عىل الوقوف وتقديِم وثائقنا الّشخصّية 
وفق اإلجراءات األمنّية، ولك أن تتخّيل لطافَة رجل األمن اأّلّول 
حّتى بعد اصطدامي به فوَر نزويل من املركبة، متسبًبا بوقوِع هاتفه 
األسود من يده وأسلوبه الّراقي املهّذب رغم ما حدث، أو أن تتخيل 
غطرسَة الّرجل الّثاين دون مرّبر، وأسلوَبه االستفزازّي املبّطن أثناء 
تباديل حوارا إجبارّيا معه؛ قبَل إفساحه املجال لنا بمواصلة طريقنا، 
ولك أن تتخّيَل كيَف راح األّول جيمع أجزاء اهلاتف متأّماًل نجاته، 

وامتعاض الّثاين لسبٍب ما زلت أجهلُه، ويل أن أصف.
الفتاة،  وعينيِّ  واألكياس،  واملعطف،  الّنعلني،  لوَن  تتخّيل  أن  لك 
واهلاتف، ويل أن أصَف ألواَن هذه األشياِء بلوٍن جديد، متجاهاًل ما 
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ف، وامُلشبَّه ال  ف ال ُيعرَّ اتفقت عليه العرب ضمن قوهِلا: )إن امُلعرَّ
يشّبه، وإنَّ من الفاضحات توضيح الواضحات(. فاألسود يف جٍو 
ماطٍر، تنرُشُ رياُحه القاسية بأسناهنا أبداَن البسطاء حتت َعتمٍة هجَرها 
القمُر فجًرا يبدو كلوٍن آخر، واألسود الذي مل يكن أسوَد عند والدة 
يبدو  والنهاِر  الليل  بريشاِت  النوائُب  صبغتُه  ثم  وجسيامته  خيوطِه 
وامحراِر  شقاٍء  اصفراِر  دمِج  عن  ينتُج  الذي  واألسوُد  آخر،  كلوٍن 
وجنات وبياِض قلٍب يبدو كلوٍن آخر، ولك أن تتخّيَل هذا اللون 

عىل حقيقته ويل أن أصف.
الليلة؛  تلك  يف  غرُينا  شاهَده  ما  ولنتخّيل  اآلن،  عينيك  أغمض 
أن  يرتدد  ومل  املسجِد  أبواب  أغلق  املصلني  مغادرة  بعد  فالعجوُز 
عابٍئ  غرَي  ملنزله  راجًعا  قفَل  ثم  حذاؤه،  رُسَق  ملصلٍّ  نعليه  َم  يقدِّ
ثائًرا  حافًيا  بالوحِل  يلعَب  أن  جتّرأ  كطفٍل  مبتساًم  والامء،  بالوحِل 
ه املتكّررة، ورغم فرحِة الرشطيِّ بموقف العجوز  عىل حتذيرات أمِّ
هاتفه  هبالِك  سبًبا  كان  من  شتَم  أّنه  إالَّ  حذائِه  سارق  من  وغضبِه 
ت أن حتتمي بمعطفه علبة  ا احلارس فقد اقتسَم مع قّطٍة أرصَّ فقط، أمَّ

)رسدين( متعجًبا بابتسامٍة دافئٍة ِمن هذا الّزائر املفاجئ.
انتظر، ال تفتح عينيك؛ فقد أوقفت الّدوريُة صاحَب الكيس، وعند 
ا  مليًّ رأسه  الثاين  األمن  أطرق رجل  أن  وبعد  الّنظر رسيًعا ملحتواه 
أخرَج من جيبه ديناًرا ومنحُه صاحبنا، وبعد ابتسامٍة عريضة، وبعَد 
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داخَل  ه  يدَّ صاحُبنا  مدَّ  مّراٍت؛  عّدة  وقبَّله  بيديه  الّديناَر  قلَّب  أن 
احتوت عىل  نسائّية  نقوٍد  منه حمفظَة  إليه خمرًجا  الّنظر  دون  الكيس 

اٍف، ووثائق شخصّية. مبلٍغ من الامِل، وبطاقِة رصَّ
لعّلك ستعتقد اآلن أّن املحفظة تعود للفتاة، وأّن وقوفها هناك كان 

هلذا الّسبب!!
لك أن تتخّيَل ما شئت... ويل فقط أن أصف.
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ا أبًدا(. صاَحت يب: )لسَت رومانسيًّ  
)لست رومانسيًّا( وظّلت تدور يف رأيس هذه اجلملة كناموسة صيف 

ق يف جّو حار. حول وجٍه متعرِّ
َرت هبدوء اجلملة ذاهتا: نعم، لست رومانسيًّا... غضبُت وأقفلت  كرَّ
أنا رومانيّس.  العمل. سألتها: هل  زميلتي يف  إىل  اخلّط، وتوجهُت 

قالت يل فوًرا: بالّطبِع ال.
هذا ما قاله أيًضا مديري، وبائع البّطيخ، وجاريت عطاف، وخالتي 

أّم يوسف.
مؤملٌة هذه احلقيقة، ومؤمٌل أن تؤّكد يل والديت أيًضا هذا الّشء.

دون  أّيام  بعرشِة  الّرومانسية  م  )تعلَّ بعنوان:  كتابا  حينها  اشرتيُت 
معلم(، وخالل األّيام العرشة مل يفارقني الكتاب، بل بدأت أتناول 
العريضة  اخلطوط  هلم  وأرشح  وصديقايت،  أصدقائي  أمام  الّطرح 

هلذا املفهوم، كي أتشبَّع أنا داخلًيا بام أردده عىل مسامعهم.
نافذِة  حتت  سّياريت  أوقفُت  فقد  الكاتب،  مّني  طلَب  ما  فعلُت 
باقَة ورٍد كبرية، شاخًصا  معشوقتي، وأدرُت موسيقا هادئة حاماًل 
ببرصي اىل الّنافذة التي مل ُتفتح، متخّيال أن سبب اهتزازها هو شخري 
معشوقتي ال حمالة، وهربت عند أّوِل طلقٍة من مسّدس ذلك اجلار 

املتطّفل الذي أزعجه جلويس عىل سور منزله.
؛  ا طرأ عيلَّ ا جذريًّ مل يفلح األمر لكّنها اعرتفت بعد عّدة أياٍم أّن تغرّيً
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سّيام بعد أن اقتحمُت قاعة حمارضهتا يف اجلامعة _كام نصَّ الكتاب_ 
يصّفقن  زميالهتا  جعلت  سينامئّية،  بطريقٍة  محراء  وردًة  هلا  مُت  وقدَّ
فمها  عىل  يدها  وَضَعت  بينام  )أووووه(...  رصاخ:  مع  بحرارة  يل 

بخجل كاذب حتت عينني جاحظتني من الّدهشة املصطنعة.
الّسيارات، ومحلتها كام حتمل  راقصتها بعد ذلك عىل أحلان أضواء 
فعَل  كام  أي  كالبيانو؛  يدهيا  لتضحك، وعزفُت عىل  الّنجوِم  الّسامء 
الّرديء  هلا بصويت  غنّيت  ثم  متاًما،  ما  )كليب(  الّساهر( يف  )كاظم 

أغنية )التايتينك(.
املستورد،  الكتاب  ذلك  بفضل  رومانيّس  أّنني  يل  اعرتفت  أخرًيا 
أّن املرأة بحاجٍة ألشياء بسيطة ملموسٍة كي تربهن  وأخرًيا عرفُت 
عىل حّبك وعشقك هلا، كام أنني عرفت أيًضا أهّنا ُطردت من اجلامعة 
بسببي، وأّنني مطلوب للرّشطة مشتبًها يب بقضّية رسقة بيت جارها 
عيل،  عيناه  وقعت  إن  بالقتل  يل  والدها  هتديدات  مع  الغاضب، 
ناهيك عن هتديدات والديت بغضبها )دنيا وآخرة( عيّل إن تزوجت 

بفتاٍة سطحّيٍة ووقحٍة مثلها.
ال هيمني حقيقة كّل هذا؛ فاملهم أّنني أصبحُت رومانسًيا أخرًيا.
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ه الُمَشوَّ
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وقَت  األغبياء  ينتهجُه  أسلوٌب  البرشّية  املنّغصاُت   
طبقي  التهام  وشِك  عىل  كنُت  فقد  نفسك،  مع  ك  وخلوِّ راحتَك 
املفّضل عىل الغداء، متكًئا عىل كبدها، متوّسًدا معدهتا عىل ما أظن؛ 

ٌه كليَّا. قبل أن يتظاهَر الّطبيب باحلزِن خمرًبا والديَّ أن طفلهام مشوَّ
أال لعنٌة مخاسيُة األبعاد عىل ذلك الّشخص الذي اخرتَع هذا اجلهاز 
؛ ملتقًطا يل الصور عاريا، ويف أوضاٍع حرجة، ساحًما هلذا  ل عيلَّ ليتطفَّ
الطبيب املتوحش أن حيرَش أنفه فيام ال يعنيه بكل وقاحٍة، ويتدّخَل 

بني البحر والبّحار.
ذهبت تولول نادبًة حّظها، بينام ذهب الغراب ينعُق بالّنصائح التي 

تدور حول اإلجهاض واخلالِص مّني، بل وقتيل أعزاًل.
اح،  لوال احلياء حينها لقذفُت نفيس خارًجا ودققُت عنّق هذا الّسفَّ
لكّنني تعذبلت وحوقلت بعد أن رميت وجبة الغداء من يدي مولًيا 
من  وكأّنني  عليه  اعرتض  الذي  وجهي  بدل  لرياها؛  عجيزيت  له 
به_  _والعياذ  اخلالقني  كأحسن  تبارك  الذي  وكأّن  نفيس،  خلقت 
ظلمني، لذا فقد وجَب عيلَّ االستهتار به مع قناعتي الّشخصّية أن 
أن  أراد  كّلام  فكنُت  لنتائج سلبّية،  يؤّدي  احرتام بعض األشخاص 
ه  ل عيل بصورة من هنا أو هنا أوليته عجيزيت، ليشتمني يف رسِّ يتطفَّ
ضارًبا  الّشديدين،  واحلنق  الغضب  ابتسامته  وراء  خمفيا  مّرة،  ألف 

عىل اجلهاز أحياًنا لينّفَس عن احلنِق الذي سّببته له.
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يف  عليه  أشفق  كنت  عندما  خاّصًة  حقيقًة،  اللعبة  هبذه  استمتعُت 
فيلهُث ألخذ صورٍة  بعض األحيان وأمنح عدسته طرف وجهي، 

رديئة ويرفعها فرًحا كبطل قاد بالده للفوِز بكأس العامل.
الوالدة  خطر  لوالديت  شارًحا  إليقاظي  صوته  رفَع  د  تقصَّ ما  كثرًيا 
عىل حياهتا، وكأنَّ هذا الغبّي ظنَّ بأّنه أرحم بوالديت مّني، أو اعتقَد 
بأّنه بواسطِة هذا الكالم سيخيفني، ومل يُك يعلم أنني كنت _وأقسُم 
أ وفعَل ما  عىل هذا_ سأسحق آلته اخلبيثة وأعيدها له )خردة( إن جترَّ
يتشّوق للقياِم به، مع اعرتايف أّن منّغصاته هذه جعلتني أتوه بني كبد 
ومعدة وبنكرياس أمّي، فال زلُت حتى اللحظة ال أتذّكر عىل اخلريطة 
مواقع هذه األعضاء، أضافَة حلقيقة بسيطة وهي: أنني آنذاك مل أكن 
مهتاًم بعاملي الّضيَّق ِمن حويل طالام إنه سيقذفني_شئُت أم أبيت _ 

من بابه حتاًم مانًحا للبرشّية خملوًقا آخر... خملوًقا بوجٍه مشوه.
بكلِّ فخٍر أقوهلا: أنا املشّوه... نعم أنا ذلك الّشاب الذي يتحاشى 
الّنظر إليه مجيع الّناس خجاًل وخوًفا وشفقًة؛ وأنا الذي مل أهتم يوًما 
لكالمهم وسخافتهم، ويضحكني أصحاب القلوب الّرقيقة الذين 
ا منهم أّنني أعيش يف عزلِة سوداء بعيًدا عن  يقّدمون مواساهتم يل ظنَّ
البرشّية  الّتنمية  وخرباُء  الكتب،  فالسفُة  أكثر  ويضحكني  الّناس، 
يعتقدون  التي  نفسّيتي  عىل  اجلوفاء  علومهم  تطبيق  حياولون  حينام 
كوجهي  ًها  مشوَّ وجًها  يمتلك  شخًصا  وأّن  حمّطمة،  أهّنا  وامهني 
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سيتحّتم عليه بالّضورة أن يكوَن حزيًنا وغاضًبا وحانًقا عىل البرش، 
بل وسيشعر بالّنقص أمام أصحاب الوجوه احلسنة.

أحدهم حاوَل أن يكوَن وجهي جزًءا أساسًيا من رسالة الّدكتوراه 
تتجاوز  ال  الذين  املثّقفني  وكعادِة  ِدها،  تفرُّ عىل  بِجدٍّ  يعمُل  التي 
له  سيتطرق  الذي  املوضوع  عن  يل  معتذًرا  بدأ  عقوهلم  ثقافتهم 
للضورة اإلنسانية، وأّنه ال ينفكُّ خجاًل كّلام أراد أن يفصَح عنه أو 

عن الدافِع احلقيقي للقائه يب.
منعني  ما  كثرًيا  ألّنني  املسمومة،  النصائِح  ّطبيب  تذّكرُت  ما  كثرًيا 
احلياء أن أدير عجيزيت هلؤالء اجلبناء أيًضا، والذين يتدّثرون بقرشة 

اإلنسانّية حني يلهثون وراء مصاحلهم الّشخصّية.
قلُت له بعد ضجٍر فرضه عيلَّ فرًضا: وجهي القبيح يف خدمتك ... 

ماذا تريد منه؟
متقوقًعا  أنه سيقابل شاًبا مهزوًزا  فقد ظنَّ  أرادُه مل جيده عندي؛  ما 
عىل نفسه، بينام وجَد أمامه شاًبا حيّب احلياة، وحيّب الّناس ويفتخُر 
بوجهه املشّوه بعد أن تصالَح داخلًيا مع ظاهره، كام يتفاخُر الّناس بام 

يمتازون به، ويتصاحلون مع دواخلهم بأمور أخرى.
سخيفة  بكلامت  يتنّطعون  الذين  األشخاص  أولئك  يزعجني 
ويرّددوَن مجاًل فارغة، ويف حلظات الّصفاء والسكينة يأتيك أحدهم 
قائاًل: اجلامُل هو مجال الّداخل، أو املهم هو اجلوهر. وهل يضري أن 
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جيتمَع اجلميالن مًعا يف خلٍق واحد؟
أرّدد تلك اجلملة  ما  لكّنني كنُت كثرًيا  أكثر،  املفلسني ال  هو كالم 
قبيح  إليه  تضف  فال  وجهك  اهلل  ن  حسَّ )إذا  لسقراط:  الّشهرية 

املعايص، أو قبَّحه فال جتمع بني قبيحني(.
األشعار  بتلك  واسيُتهم  بوجهي،  أشباهي  ِمن  كثرًيا  واسيُت  لذا 
كتاٍب  تأليف  الكثريون  عيل  اقرتَح  أّنه  حّتى  واملواعظ،  والقصص 
ه مع املجتمع، خاّصًة وأّنني استطعت يف احتفال  عن تعامِل املشوَّ
َد رصخًة واحدًة من عىل شفاِه أكثر من ألف  ضخم أن أمجَع وأوحِّ

ه. مشّوه حيث قال اجلميع حينها مًعا: أفتخُر بأّنني املشوَّ
مثاًل، والذي بسبب يشٍء  أفعل )كداروين(  مل  أضحُك اآلن ألّنني 

كهذا أراَد أن يثبَت للبرشّيِة مجعاء أن أصَل األنسان قرٌد ال حمالة.
وطالبتني  بشّدٍة  األخرية  اجلملة  عىل  صديقتي  اعرَتضت  وهنا 
ومضيت.  تركتها  بعدما  غاضبًة  والحقتني  )لداروين(،  باالعتذار 
منحتني شعوًرا مميًزا أثناء مالحقتها يل يف شوارع املدينة، ثم منحتني 
هذه احلسناُء سعادًة غامرة ونحن نالحُق بعضنا ضاحكني مازحني 

وسط استهجان الكثري لام حيدث.
ه. قد يعتقد البعض  : أحّبك أهّيا املشوَّ أخرًيا قالت يل وقد قبضت عيلَّ
أيّن نظرُت إليها كشء من املستحيالت، وأيّن كنُت أراها حلاًم بعيد 
أنفسكم:  تسألون  وقد  حينها،  السعادِة  من  أطري  كدُت  أو  املنال، 
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كيف حلسناء كهذه أن تقرتن يب؟ . أجد تساؤلكم يف احلقيقِة منطقًيا 
من وجهِة نظٍر مادية وال ألومكم عىل هذا؛ لكنكم قد تتعّجبون أكثر 
إن قلُت لكم إنني جلسُت طويال أفّكر يف قبول عرض الّزواج هبا، 
الرجل  منطِق  ضمن  رشوطي  وأمضيُت  قبلُت  استخارٍة  مئِة  وبعد 

الرشقي الغيور الذي يتلبسني.
وخرباء  الكتب،  وفالسفة  الّرقيقة،  القلوب  وأصحاب  الّطبيُب، 
الّتنمية البرشّية، وصاحب رسالة الّدكتوراة، واأللف الذين رصخوا 

يوًما؛ مجيعهم حضوا الّزفاف، ومجيعهم نظروا إيّل بحنِق وحسد.
حّقه،  استلبُت  وكأّنني  مجيلة  تزوجُت  ألنني  اجلميُل  حسدين 
وحسدين القبيح ألّنني تزوجُت مجيلة ال يستطيع الّظفر هبا، بيد أين 
ه الذي  بدوُت هادًئا غري عابئ إالَّ بام أضمرتُه مذ ولدت؛ فأنا امُلشوَّ
آمنُت )أن مقاييس احلق ليست كمقاييس اخللق( آماًل بام سألقاه وما 

سيأيت، ورضيُت عامَّ كان كيفام كان وسيكون.
ه هكذا فأتى قبيًحا، بينام تقنَّع  نعم أنا املشّوه الذي هبَط من بطن أمِّ
البعُض بأقنعٍة ختفي بشاعَة وجوهم وبشاعَة دواخلهم، فرأيُت نفيس 
بمرآِة اهلل فأحببتها، وشاهدوا أنفسهم بمرآة الغري فكرهوا كلَّ يشء.
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الباب
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قبل،  من  يألْفها  مل  وأصواٌت  باخلردوات،  مليئة  ساَحٌة   
وشتائُم يتبادهلا العاملون جّماًنا فيام بينهم تبدأ بام حتت احلزام، وتنتهي 

بام فوقه. هذه هي احلياة التي انتقل إليها بني ليلٍة وضحاها. 
نبدأ  ثم  ومصيبة،  كارثٍة  أي  يف  دائاًم  األصعب  هي  األوىل  الليلة 
باالستسالم تدرجيًيا بعدها بتلقائّية احلائر فيصبُح الّسجُن بيًتا آمًنا، 
واملّيُت ذكرى، ويصبح الفراُق _فراُق أيِّ يشٍء_ واقًعا ال مفرَّ منه.

البّلوط  بدائّية من شجر  صنعُه نجاٌر مسّن قبل مخسنَي عاًما بآالٍت 
كطبيٍب  املسامري يف خوارصه  بينام وضع  ودّقة؛  بأناٍة  أن حفره  بعد 
يعالُج إبرَة خمّدر لوضعها يف العمود الفقري ملريضه متوخًيا احلذر، 
ملساتِه  واضًعا  األنيقة  فرشاته  حيّرُر  كرساٍم  يأخذُه  فكان  الِغَراء  أّما 

األخرية عىل لوحٍة زيتية من خالله.
باهظ  بثمٍن  اشرتاها  للذي  رشحِه  أثناء  أسامها  كام  هذه  )الّتحفُة( 
من  اُج  والَزجَّ احلّداُد  ينتهي  أن  قبل  كاماًل،  عاًما  عمرِه  من  أخَذت 
إذا  حتَّى  وصفِه،  حسب  عىل  لرائعته  يضيفه  أن  أراد  الذي  عملهام 
جودة  من  متأّكًدا  مّرات،  وفاحًتا  مّرة  إّياه  مغلًقا  تثبيتِه  من  انتهى 
يرّبُت  راح  ؛  احلريفِّ هلذا  العائلة  دهشِة  أمام  ومّرات  مّراٍت  الّزرفيل 

عليه ويتعامل معه كوليٍد مل يبلغ احللم بعد.
وصفوها  دمعة  ذارًفا  قبَّله  حينام  الّضحك  من  أنفسهم  يتاملكوا  مل 
بالغبّية، قائاًل لألديب وقد راح يتأمل وجوَه عائلته كمن حيذرهم: 
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تستطيع اآلن إغالق بابك اخلشبيَّ لتحمي مكتبتك لألبد.
األَبد ال يكون من نصيِب األشياء بل من نصيب خالق األشياء؛ لكّنه 
أدرَك وقتها أّن وظيفته يف هذا البيت تقتيض حجب األصوات عن 
مسامع األديب أثناء دخولِه عامَل الكتابة والقراءة، وأن يتشبث بكّل 
ما أويت من قوٍة بمفاصله وزرفيله إن أراد أحٌد ما الّتطفل والّدخول 

إىل املكتبة أثناء غياب األديب عنها.
مخسون عاًما قضاها مستمتًعا يف مكانِه، خيتزُن ما يتناهى إىل مسامعه: 
من شعٍر وفلسفٍة واجتامع وفقٍه وتاريخ؛ متشّوًقا دوًما لسامِع تلك 
أماَم  أبنائِه  أو  أصدقائِه  مع  أحياًنا  األديب  خيوضها  التي  احلوارات 

عينيه.
لكّنه املوُت؛ واملوُت وحدُه ما ال نقاش فيه، وال رجوع منه، واملوت 
د هذه الغرفة من صاحبها، واحلياُة وحدها بعد ذلك  وحده َمن جرَّ
بالّتخلص  لياًل مطالبَة زوجها  باحلضور  البلهاء  لتلك  من سمحت 
من املكتبِة وما فيها واصفًة إيَّاها )بالكراكيب(؛ لتتحّول هذه الغرفة 
البكاء  احلياة  يف  وظيفتهم  أطفاٍل  حاضنة  إىل  وضحاها  ليلِة  بني 

والرّصاخ واللعب فقط.
الّرياح. تالشت  أدراج  والبحرتي وشوقي(  )املتنّبي  أشعاُر  ذهبت 
مات  وأرسطو(  ونيتشه  )بيكاسو  حول  والّنقاشات  احلوارات 
بينام ترعرت  )أشعب واجلاحظ والّسكاكيني( حينام مات األديب، 
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لياًل هناًرا  واملناغاة  والّرضاعة  احلليب  أحاديث  تلك األطالِل  عىل 
أثناء تبديل حفاظات األطفال.

هذا  يعد  مل  بقوهلا:  انتهت  املنزل  هذا  يف  اخلدمِة  من  عاًما  مخسوَن 
عريش  من  قرًسا  خيلعوين  أن  وقبل  البيت.  لديكور  مناسًبا  الباب 
جاءت ُمعذبتي بباٍب زجاجّي هش ال يساوي جناَح هسهسٍة متغزلًة 
بأناقته، مشيدًة بصالبته، وتناسقِه مع أثاثها البغيض وذوقها الّرديء، 
فام كان مّني إال التمثل حزيًنا وحيًدا رشيًدا ببيت شعٍر سمعته يوًما 

من صاحبي: 
وما يزهدين يف أرض أندلٍس
ألقاُب معتصٍم فيها ومعتضِد
ألقاُب مملكٍة يف غري موضعها

كاهلرِّ حيكي انتفاًخا صولَة األسِد.
اشرتاين )مشهور السفاح( بثمٍن بخٍس دنانري معدودة، وقد عرفت 
رشائه  بسبِب  وزبائنه  جريانه  عليه  أطلقه  لقب  الّسفاح  أّن  بعد  فيام 
األشياء بثمن بخس، ثم املغاالة وإجرامِه عند البيع. )مشهور( هذا 
مل يكن أفضل حااًل من بائعتي، غري أن لسانُه البذيء وقذارة ملبسِه 
ومأكله وسوقيّته ما جعلني أبغضه أكثر منها متمنًيا املوت يف موقدة 

احلطب بكرامٍة عوًضا عن بقائي يف مستنقع الّنفايات هذا.
وطبيعة  وأخالق  مزاج  حسب  جلده  يبّدل  كاحلرباِء  رأيته  ما  كثرًيا 
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الّزبون؛ فتارًة تراه وقد افرتش سّجادة الّصالة مصلًيا الّظهر ثالًثا، 
وتارًة تراه وقد أشار للثالوث برباعة، وتارًة تراه وقوًرا مّتزًنا، وتارًة 

_وما أكثرها_ ساذًجا أبلًها وطائًشا.
ابتياع  أراَد  فقري  جامعي  طالٍب  مع  حواره  سمعُت  مثاًل  أشهٍر  قبل 
مستشهًدا  متاًما  )كالقريواين(  وقتها  )مشهور(  بدا  صغري.  مكتٍب 
أّنه حتّول مبارشًة  بالغرِّ من أحاديث ولطائِف وأشعاِر العرب، غرَي 
كحارٍس مللهى لييّل حينام اكتشف ضيَق عيش الّشاب. هذا الّشاب 

الذي سمعته متمتاًم أثناء هروبه من املكان:
حرباُء تعرفها يف العتِم والّنوِر

وتلمس اللؤَم يف أحواِل مشهوِر.
مل يسمعه طبًعا كام سمعته، لكّنه داَس لفافة تبغِه الّرخيص غاضًبا، 
رافًعا يديه ومكرًرا بسخريٍة ما قاله الّشاب عن اجلامِد الذي يمتلُك 

اإلرادة واملشيئة مثَلنا حسَب زعمه.
قاَل ألحد عاملِه ضاحًكا: هذا يعني أّن بابنا اخلشبّي هذا_ ورضبني 
عىل بطني بعنف، ال ساحمه اهلل _ يمتلك املشيئَة واإلرادة. ضحك 
العامل جماًمال، قبل أن حيكَّ رأسه حكَة البلهاء؛ بينام استطرَد بالرّشِح 
كمن حياول استيعاب الفكرة من جديد خماطًبا اهلواء: هو يشرُي حلادثة 
ُيِريُد  ِفيَها ِجَداًرا  )اخلض وموسى( عليهام السالم يف اآلية )َفَوَجَدا 
فهو  وعليِه  يريد،  اجلدار  بأن  )أخونا(  فاستنبط  َفَأَقاَمُه(،  َينَقضَّ  َأن 
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يمتلك اإلرادة واملشيئة. هزَّ رأسه ببالهة قبَل لعنه وشتم الطالب، 
بسبب  أصابتنا  التي  الّتخلِف  لعنة  املتنّطعني  من  وأمثاله  إياه  حمّماًل 

هذه األفكار الغريبة.
وهو  وتقّلباهتا،  احلياة  ولكّنها  طوياًل  الّشكل  هبذا  وقويف  أعتد  مل 
لذَّ  بام  تعّج  ملكتبة  حارِس  وظيفِة  فمن  خطٍر(،  وذا  أمٍن  ذا  )الّدهُر 
عليه  تقف  الّطريق  جانب  عىل  بائٍس  لوٍح  إىل  الكتب،  من  وطاب 
لياًل؛ وأحيانا  الكالب اجلائعة  الّتافهة أحياًنا وتبول عليه  العصافري 
من  يعانيه  ما  يعاين  مّتسًخا  وحيًدا  يظلُّ  األحيان  تلك  أكثرها  وما 

صفعات احلّر وسياط الّشتاء.
أحظى  شاخًما  متامي  يف  كنُت  وقد  نقصاُن(  تمَّ  ما  إذا  يشٍء  )لكلَّ 
اٍد(  َعبَّ باحرتام صاحبي األديب، وها أنا أقف اليوَم منكرًسا )كابِن 

يف أغامت املغرب، أتذكُر أّيام الّطني التي ال تعود.
متّلكني اليأس بالكامل حتى إّنني مل أصّدق أن هذه احلسناء الفرعاء 
املمشوق  بقوامها  أمامي  وقفت  والتي  عوارضها؛  املصقولة 
ت عىل نقيل ملنزهلا  وصدرها املمتلئ حيويًة قد ابتاعتني، بل وأرصَّ
احلديث باحلال. هذا املنزل الذي تناثرت يف أرجائِه بعد ذلك الّتحف 
الذي أعاقني كام  الفرحِة لوال احلياُء  القديمة. كدُت من  والّنفائس 
أعاق مراكَب )املتنبي( أن أرقَص طرًبا لنييل وأخرًيا حرّيتي، ومنحي 

املكانة التي أستحقها بعد أشهٍر من املعاناة واألمل.
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وداًعا مشهور وإىل األبد... هل قلت األبد؟!
ر فحافَظ  اُر قاهلا ملن يقدَّ لعيل بدأُت أتشاءم من هذه العبارة؛ فالنجَّ
ُر فطرحني بني أحضاِن )مشهور(، ولست  يقدِّ عيّل، ثم أتى من ال 
أدري أيَّ مصرٍي سألقاه من احلسناء والتي أخشى أن يكون عمري 

أطوَل من عمرها.
يف البدايِة شعرت بالّراحة والّطمأنينة خاّصًة وأهّنا تعيش بمفردها، 
وحتّمل  األطفال  مشاكسة  حتّمل  عناء  كاهلك  عن  يزيح  ما  وهذا 

إزعاجهم وركالهتم وصفعاهتم املجانّية.
 تعوُد يف آخر الليل تلقي بجسدها اجلميل عىل الرّسير وتنام رسيًعا 
ترتدي  تستحّم،  الّظهرية،  يف  تستيقظ  الّتعب،  أهنكه  بناٍء  كعامِل 

مالبسها األنيقة وخترج مرسعًة ثم تعود لذلك الّروتني العجيب.
تشاهبت تلك األّيام بسبب الّروتني حقيقة فلم أعد قادًرا عىل حرص 
تلك  تلت  التي  األّيام  بعدِّ  بدأت  ولكّنني  بالّتحديد؛  املّدة  تلك 
ليلٍة  كلَّ  تعود  صاحبتي  بدأت  أن  بعد  أحياها  كنت  التي  الغيبوبة 
برجٍل خمتلف؛ ومتارس معه احلبَّ دوَن حياء عىل مرأى ومسمع من 

كّل هذه اجلدران واألبواب اخللوقة.
أين الّنجار الذي استغرَق عاًما كاماًل بصناعتي؟ وأين األديب؟ بل 

أينك يا مشهور؟
مشهور الكاذب واملنافق واملّتسخ والّسوقي رجٌل مجيل. اآلن أدرك 
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هبم  األجدر  كان  الّسفاح،  لقَب  عليك  أطلقوا  حينام  ظلموَك  أهّنم 
أن ينعتوك بالقّديس، فأيُّ وجٍه بريٍء حتمله مل أكن أراه؟ وأي قلٍب 

صادٍق هذا الذي يبيح لك أن ختدع به الّناس يا ترى؟
الّناس تعيُش خلف اجلدران كام  أّن  اليتيم ال يعلم  ببيته  َمن هجاك 
الفقراء  َمن يفضح  الفضاء املكشوَف وحده  أمامها، وأّن  ال تعيش 
أو املساكنَي لكسِب قوت يومهم. من هجاَك ال يعلُم أّنك واضُح 
الّثياِب  بعَض  وأّن  اكتشافك؛  الّسهل  ومن  اخلديعة  ظاهُر  النفاق 
جلودهم  لون  يبدَّ ال  أناًسا  خلفها  ختفي  قد  العنق  وربطات  األنيقة 
أجهزهتم  يبّدلون  وقد  وعيوهنم،  ولغاهتم  وأصواهتم  بل  فقط؛ 

ام عوت الّطبيعة يف دواخلهم بلهجٍة قميئة. الّتناسلية أيًضا كلَّ
رأيت.  ما  هول  من  أعضائي  وتسوّست  العجائب،  شاهدت 
ارتادوه  ورجاٌل  هذا،  البغاء  بيت  يف  سكنَّ  أخريات  حسناواٌت 
خزينِة  عىل  حارًسا  كنُت  الذي  الباب  أنا  وأنا...  دورّي،  بشكٍل 
معارف، انتهى يب احلاُل حارًسا عىل خزينة مالبس داخليٍة وفساتني 
فامت  عمرو  عىل  )دعوُت  تراين  فهل  للعار...  يا  ورقص.  سهرة 
فرّسين... فلام أتى زيٌد بكيت عىل عمرو؟(، أم أّن األبواب تتساوى 
مع اجلدران يف جريمة إخفاء هذه األرسار العظيمة؟ فتصبح رشيكًة 

لإلنساِن أيًضا يف اخلطيئة رغم زرافيلها؟!
نوبِة  املرور من  أقُف اآلن خجواًل من نفيس ساحًما ملن هبَّ ودبَّ 
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حراستي، ولكّنني أعرُف هذا الوجه الذي وقَف حمّدًقا يَب اآلن. أعرفُه 
جيًدا، أعرفُه مذ كان صغرًيا يتلّصص عىل األديب وأوراقِه بفضول 
قبل أن يرمتي بأحضانه مالعًبا إياه، وألّن الّدهشَة قد استهلكها مّني 
والوطن هناًرا، ويرمتون يف أحضان  بالّدين  يتاجرون  الذين  أولئك 

املومسات لياًل، فلم أندهش لرؤيته حًقا هو اآلخر.
كنُت أراهم عىل الّتلفاز يتحّدثون عن اإلنساِن وحقوقِه، عن الوطن 
فوق  ويبيعونه  الرّسير،  فوق  اإلنسان  يشرتون  أراهم  ثم  وترابه، 
العربّية،  يتحّدث  منهم  أحًدا  جتد  فال  يثملون  وعندما  ثم  الرّسير، 
املالبس  من  ال  يشء  كلِّ  من  يتعّرون  يتعّرون؛  عندما  فجميعهم 
فقط، أّما )مشهور( فقد كان يف مجيع أحواله حتى يف سكره يتحّدث 

العربّية، بل وكان يستشهد أحياًنا بأبيات )احلطيئة( دوَن أن يلَحن.
مل أشاهده بعد أن باعني هلا، كام أنه مل يستجب لدعوهتا حنَي دعته ذات 
يوٍم إلحدى سهراهتا. قال هلا بنربٍة واضحة: أمتلك رصيًدا ضخاًم 

من الذنوب التي أحتاج لتجميد حساباهتا عوًضا عن مضاعفتها.
نعم أعرف هذا الوجه جيًدا وقد وقف حمّدًقا يب. تفّحصني جّيًدا، 
راح يدوُر حويل ممسًكا بيدي متحسًسا لبطني وظهري ويدي بنظراته 
الفضولية ذاهتا التي مل تتغري، فلامَّ استيقن أن الباَب الذي يراه أنا ال 
كيف  أيب...  باب  إنُه  منتحًبا:  يرصُخ  وراَح  بقوة  احتضنني  سواي 

جاء إىل هنا؟... حتفُة أيب بمسامريِه ونحتِه ورائحته.



-33-

رصَخ باكًيا وقد أمطرين بعرباتِه الساخنة قبل أن يغادر مرسًعا مدرًكا 
أنه لن يعوَد لرياين مرًة أخرى، بينام بقيُت أنا يف مكاين إىل األبد.
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اليد اليسرى
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وتكتشُف أّنَك آخر الواصلني هذا املساء، وأّن الباَب   
الغارب،  اخلطيئة عىل  أبواب  َفتَح لك  قد  ُفتَح دونام طرقاٍت  الذي 
قليل  بعد  سرتقص  َمن  ذاهتا  هي  اآلن  أمامك  التي  احلسناَء  وأّن 

خلَفك، وعىل حجرك، ثم عليك وحتتك.
وتكتشُف أّنك مثلهم متاًما؛ هم يكذبون وأنت كاذب، هم مقنَّعون 
وأنت كذلك، هم يرشبون اخلمر جلوًسا بينام تقف ضاحًكا خطيًبا 

هبم: )يا قوم، هذا أواُن الشدِّ فاشتدي زيم(.
ثم  لّذة،  دونام  تقّبلها  ثم  لّذة،  دونام  تقبُِّلها  عليك،  فتقع  أرًضا  تقُع 

تنهض شامًتا العاهرات عىل اغتصاِب رجولتك.
تعرتُض إحداهّن موّبخًة اجلميع عىل موافقتهم إّياك، وللحظٍة تشعُر 
أهّنا حمّقة، لتنهَض من جديد مستجمًعا قواَك الّصوتّية صارًخا هبم: 

)جيب أن تثق بنفسك، فإن مل تثق هبا فمن الذي سيثق بك؟(.
يضحُك أحدهم، ال تكرتث، تتنقُل عيناك هنا وهنا، ومن ثم تسأهلم: 

ماذا تفعلون؟
- أنا أتيت مع هذا. )ويشري للّنائم عىل األرض( ثم يقوُل آخر: وهو 

أتى مع ذاك. )مشرًيا إىل الغرفِة حيث ال أحد هناك(.
تبحُث عن ذاك حتَت غطاِء الرّسير، حتت الرّسير، حتت الّسجادة، يف 

اخلزانة َوفوَقها، ثم تراه فجأة يف املرآة.
تشري إليه مندهًشا: تًبا، أنت هنا، والّرذيلة يف اخلارج؟!
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ال حيّرُك ساكًنا بينام تسحبه قافاًل من يده اليمنى غرَي ممانع لرغبتك. 
هذا  بمحاكمة  تطالبهم  ثم  العريض،  مجهورِك  أمام  وإّياه  تقُف 

الشيطان.
هل قلَت للمومس اجليس هنا، ثم لصوحيباهتا هنا هنا وهنا؟
ا أنت فهنا، ولآلخر هنا، وآلخر هنا؟! هل قلَت ألحدهم أمَّ

ال تذكر؟!
قاٍض  يرتأسها  عادلة  حماكمًة  كانت  فقد  نسيه،  وما  قاله  ما  هيم  ال 
بنكهِة أنثى، وعّدُة حمّلفني من اجلنسني متحرًيا املساواة هبذا األمر، 
وبعض الّشهود الذين مل يشاهدوا شيًئا، وكنَت املحامي عن املّتهم 

الوحيد يف قضية احلّث عىل الّرذيلة.
بالعدل،  استهتاًرا  ُيعدُّ  هذا  اجلميع(  )ضحَك  ساديت  سّيدايت، 
من  وتطلب  حازًما  تكوَن  أن  عليك  كان  وهنا  الّنزيه،  وبالقضاء 
استجابت  حينام  تستغرب  ومل  اجللسة،  باحرتام  مطالبتهم  القاضية 

لك ورفعت كأسها مطالبة اجلميع بالّسكر والّسكوت.
قلَت حينها: )إّن الّشء ال يكتمل بمجرد الوصول إليه، وإّنام يكتمل 
ثم  فانحنيت احرتاًما هلم،  لنهايته(. صفق لك اجلميع  عندما يصل 

دافعت عن املّتهم الذي جلُّ ذنبه يف هذه احلياة أّنه حيّب احلياة.
بكت وأبكتهم مجيًعا ثم رفَعت كأسها مّرة أخرى فرفعوا كؤوسهم 
العامل، واجلنُس  )فاجلوع حيكم نصف  بالرباءة  عليِه  قائلًة: حكمُت 
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حيكُم الّنصف اآلخر(.
الّراقصات،  أحض  من  أنا  قال:  ذنبه،  عىل  وأرص  احلكم  يرتِض  مل 
استأجر  أنا من  املومسات،  وأحض اخلمر، ودعا األصدقاء، ونقَد 
املكان، ووطد نظرّيَة الّرذيلة العفيفة، وأنا وأنا وأنا؛ بيَد أن اجلميع 

وا عىل براءته. أرصَّ
استفيقوا  أعذاًرا يل، وحيكم،  لسُت ظالاًم وال طاغًيا كي ختتلقوا   -

لست حاكاًم لقتلِة اهلنود احُلمر. )رصخ هبم بأعىل صوتِه(.
االنتحار  من  عليه  خشيَت  وجنونِه.  انفعاله  بعد  للمرآة  أعدَتُه 

فسامرَته قليال ثم رحلت تارًكا إيَّاه فريسة لوساوسه.
لعّلك ال تعلم ما حصل بعدها! فقد عاد للمحاكمة معرتًفا دوَنك 
بأّنه مل يرسق طوال عمره. مل يرسق قمحًة وال نملًة وال نقطة حرب. 
لقد اعرتف دوَنك باستقامتِه فأقاموا عليه احلّد حلظتها ودونام رمحة.

لعّلك عرفَت اآلن لامذا تكتُب بيدك اليرسى منذ ذلك احلني؟
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إنذاٌر أحمر
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)أيَن هَو(؟ وانحَنْت مذعورًة مولولًة علَّ أحدهم ينقُذها   
ح( وقد اقتحَم متجرها الّصغري كارًعا زجاجَة مخر  من براثِن )الطامَّ
لسذاجتها  ضاحًكا  والّنفوس،  والّشارَع  املكاَن  متَسّيًدا  رخيصة، 
املكّررِة  رصاخها  سيمفونية  عىل  ركبتيها_  عىل  َجثت  مرتّناًم_وقد 

)لكوبليه( واحد: )أين هو يا ناس... أين هو(؟
دوا املّرة  وألن القوم اعتادوا عىل هذا الرّصيِخ والّنواح، وألهّنم ُجرِّ
كوجوههم  باهًتا  نداؤها  بدا  فقد  اإلجابة،  مسحات  من  املّرة  تلو 
التي ال حياة حتَت جلودها، وكأّن شارَعهم هذا سلَب طرائَق احلياِة 
ومجاليتها، مانًحا إّياها لشارٍع آخر مواٍز له؛ شارٍع يتدافُع املشاُة عىل 
أرصفتِه كتدافِع القطاة إىل الغدير، سيام وهو يكتظ باملحاّل الّتجارّية 
نتُه بطريقٍة عشوائّية ممّيزة، جمربًة الباعة املتجّولني  عىل جانبيِه وقد زيَّ
عىل محِل بضائعهم يف أحياًنا إىل أماكن أخرى باللنِي أحياًنا وهبراوِة 
ار_ ُيقبِّحوَن أناقَة  املرتشني أحياًنا أخرى؛ ألهنم _حسب زعم التجَّ

هذا الشارع الباذخ بام لذَّ وطاب. 
_ خشبي(  )َفرش  عىل  عارًضا  املنعطف  احتلَّ  من  )األبرت(  وحده 
أكَل الّسوس عليه ورشب_ بضاعَته البسيطة من املالبس الّداخلّية 
واجلوارب، ورغم معارضة أصحاب املحاّل هلذا البائِع يوًما إاّل أهّنم 
وا الّطرف عنه بعدما أصبح َمعلاًم من معامل هذا الّشارع؛ فثالثون  غضُّ
عاًما كفيلٌة أن يصبَح وجهُه املتشظي وقدمه الوحيدة تراًثا َملموًسا 
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يف هذه الّزاوية.
كثرًيا ما سِمَع أحدهم يشري آلخر: قبل أن تقرتب من )األبرت( عىل 
لتقصَد  شاماًل  انعطف  ثم  خلفَك  )األبرت(  ذاك  اترك  أو:  اليمني. 
قدمه  مع  َفقَد  الّرجل  هذا  أّن  تظّن  قد  األوىل  وللوهلِة  وجهَتك. 
صوَته ألنه نادًرا ما يتكلم، وهذا ما ظنَّه )الّزبون( بادئ األمر وقد 
توقف لرشاِء وشاٍح منه؛ قبَل أن جييبه بصوٍت أجّش حزين: كال يا 

بنّي، إنَّه من بضائعي السورية.
به الّزبون بشّك ثم رماه من يده ساخًرا: هذا الوشاُح تركي املنشأ.  قلَّ

- كال، هو صناعٌة سورية.
* يا شبيه اإلنسان، هذا تركي، أنت كاذب.

- أقسم لك سيدي.
* كاذب...

استشاَط  وقد  إليِه  ملتفًتا  سّيارته،  مستقاًل  الّزبون  وتركُه  كاذب، 
غضًبا من هذا املسّن الذي جعلُه اهلل عربًة ألويل األبصار، فاتَعظوا 
يّتعظ. قاهلا يف رّسه قبل أن يصل وجهته  بينام بقي كاذًبا خمادًعا ومل 
أبيها  بكرِة  امتألت عن  التي  القاعة  بعدها نظراته يف أرجاء  َع  ويوزِّ
نظراته_ عىل  َتها _أي  ليثبِّ ثم  والعسكريني،  املدنيني  الّدولة  برجاِل 
املرسح الذي وقف عليه أحدهم مشيًدا بمكرمات وشجاعة وبسالِة 
بحرارٍة:  له  واقًفا  اجلمهور  صفق  أن  وبعد  الذي  )اجلنرال(  وذكاِء 
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ا بدأه ببيت الطائي: ألقى خطاًبا محاسيًّ
الّسيف أصدق إنباًء من الكتِب
 يف حّده احلدُّ بني اجِلدِّ واللعب.

كّلام  ومّراٍت  مّراٍت  وجهُه  وأرشَق  وقال،  وأسهَب  وأسهب،  قاَل 
وجهه  أسارير  مرشقًة  احلامسة،  من  جبينه  ماسًحا  مندياًل  تناول 
م وسام الرّشف من الّدرجة األوىل تكرياًم له  للّتصفيق احلاّر وقد تسلَّ
الّطيار األّول  يعدُّ  الالمسبوقة؛ )فاجلنرال(  العسكرّية  انجازاتِه  عىل 
القانون  عن  اخلارجني  سحق  الذي  األّول  والّطيار  اجلمهورّية،  يف 
والعباد،  البالد  يف  فساًدا  لعاثوا  فلواله  الوجود،  عن  وأزاحهم 
ناهيك عن دبلوماسّيته وحنكتِه يف حّل املشاكل املستعصّية يف أروقِة 
)الّشاعر(  صدح  اجلميع  يغادر  أن  وقبل  املتحدة،  األمم  ومنصات 
بقصيدٍة عصامء واصًفا )اجلنرال( بـ: الّشديد، الوارم اهلامم، الّصنديد، 
وصلَة  خمتتاًم  والغشمشم؛  السميذع  الكالعي،  الصيدح،  األمحس، 
هنا  أنَت(  )أنَت  له:  قال  حيث  بالغيني  بإسقاطنِي  الّردحّي  املدح 
اهلتافات:  بعض  وسط  سابقاهتا  من  أكثر  بحرارة  اجلمهور  صفق 

)نعم، فهو هو(.
والّزبون  واجلنرال  الّشاعر  غادر  الّصاخبة  األجواء  هذه  بعد 
ح( فيه بقايا عقله؛  واجلمهور القاعة يف الوقت الذي غاَدَرت )الطامَّ
نحو  وساَقهم  أيدهيم  الفضول  أمسَك  بينام  بسكره  منتشًيا  ليزجمر 
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صاحبة الّصوت املالئكّي التي مل تتوقف عن تكرار نفس الّنداء: أين 
هو يا ناس؟ أين هو؟

قصيدته  الّشاعر  طوى  بينام  جّيًدا،  ليشاهدها  أحدهم  الّزبون  أزاح 
ح( حرق مركبًة  العصامء واضًعا إيَّاها يف جيبه متعجًبا كيف أّن )الطامَّ
ألاًم  أعترَص  بينام  األرملة،  هذه  متجر  احتلَّ  ثم  الّشارع  منتصف  يف 

لندائها املزعج املكّرر: أين هو؟
ِة  الّرثَّ بثيابِه  املسنُّ  أنظاره ذلك  أن يرسق  قبل  )اجلنرال(  باجتاه  نظَر 
)ككنغِر(  مرسًعا  يقفز  أن  عّكازه  ساعدتُه  وقد  الواحدة؛  وقدمه 
بدمائه،  مّضًجا  اإلسفلت  عىل  )بالطامِح(  قاذًفا  اجلموع  مقتحاًم 
بال  فه  خلَّ أن  وبعد  ثم  القديم،  بعّكازه  موجعه  رضبات  له  مسّدًدا 

س. حول وال قّوٍة تابَع طريقه إىل حيث )الفرش( املوسوِّ
الّصوت  صاحبة  نَقد  الذي  اجلنرال  بحياة  بعدها  اجلميُع  هتف 
املالئكّي ورقة دوالرّية قبل أن يغادر اجلميع، بينام َبقَيت عىل األرض 
ما  دفِع  إّياه بضورة  منذرًة  )األبرت(  ورقٌة محراء سقطت من جيب 
تراكَم عليه من ديوٍن ودفعات مستحقة قبل أن يضطّر البنك آسًفا 
تقاعده  راتب  من  ذلك  بعد  ديونه  باقي  واقتطاع  منزلِه؛  من  لطردِه 

العسكري.
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تصفيق
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وَقَف أمام املحّقق ُمدافًعا عن هتمته التي اعتربها باطلًة   
من األساس.

قد  قراًرا  اختاذَك  عند  ضعيًفا  ستبدو  )سيدي:  املعهودة:  بثقتِه  قال 
قك من الّداخل، وأضعَف بكثري إن عدت عنه، مرتاجًعا خطوًة  يمزُّ
ا أن يعرَف  للوراء، فحينها قد تكون أماَم خيارين ال ثالث هلام: فإمَّ
املقابل  يأخذك  أن  ا  وإمَّ انكسارك،  فيجرب  حمبته،  فضَل  املقابل  لك 

مطيًة حلمله وغروره عىل ظهرك املكسور.
أن  دون  داسك  فعَل  فإن  بعينه،  غرَيك  سريى  بعينك  يراك  ال  َمن 
خوًفا  يوًما  وثاقه  فكَّ  َمن  عىل  جلَس  وقد  الفيلة  أحِد  مثل  يدري، 
عليه من الربد، إذ ردَّ له اجلميل بقتلٍة مريعة، فلاّم استيقَن سوَء عمله 
وتصاغَر يف نفسه تعاظَم عند أهل القتيل، غرَي أن القصاص يف لغِة 
َعه األقوى؛ لذا فقد دفَع الديَة دمًعا امتصه الرّتاب بعَد أن  الغاِب رشَّ

ُع عشاَءه الّدسَم يف بيت العزاء. التهَم املرشِّ
عن  الكونّية  العجلة  تتوّقف  ولن  عليك،  احلياُة  تقَف  لن  وهكذا 
الّدوران بحزٍن أعاقك عن املسري، بل ستقف عندما تقّرر احرتاف 
هو  مدَّ  كام  اصبعك  ا  مادًّ أمامه  يوًما  وقف  كَمن  هنٍر  أمام  القسوة 
عاَد  كام  ُعدت  لَسعك  وكّلام  الغرق،  عىل  أوشك  لعقرب  أصبعه 
يف  أّن  حينها  يدرُك  عليه  أنت  مما  مستغرًبا  ينجو  وعندما  إلنقاذه، 
الغدر واللسع، وأّن كالًّ منكام  الّصفح والعون، ويف طباعه  طبعك 
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تعامَل بطبعه، ليفرَّ من أمامك خوًفا أن ُيقىض عليه بعفوك؛ بعد أن 
َن أنه لن يقيض عليك بمكره. تيقَّ

لكن إن جلأت لصدٍر حيميك من طعناِت غريه فاحذره قبل ارمتائك 
الّصدُر جسَدك للمقصلة، وقلمك للموقدة،  عليه، فقد حيمل هذا 
حينو  حينو...  الذي  فالّصدر  الّنفايات،  مكبِّ  نحو  تارخيك  وكلَّ 
دون مقابل، والّصدر الذي يقسو... يقسو ألنك مل تدفع له اجلزية 
من غبائك وبالهتك وسذاجتك، فالذي ال يفهم وجيَزك لن يفهم 
إسهابك، والذي ال يرى الكرس يف صوتك لن يراه بخاطرك، والذي 
ال يلمُس القهَر عىل وجهك، لن يلمسه بحرفك، والذي يبتعد عنك 

خوًفا من شبٍح ما فاعلم أن ال شبَح خييف ُجرًما إال يف املحال.
وها أنت حتمُل قلًبا خرمشته الّنهايات، وكنَت تدرك أّن قلًبا كقلبك 
ال ينترص عليه عابٌد بل فاسق، وال حاذٌق بل جاهل، فقد كنَت يف 
َمن  القنا  ِمن  ثابًتا ال خييفك  اليابسة واضًحا  اليم كام كنت عىل  جلِة 

رَماها.
إّنه الّصدق الذي تبّخر من كالمهم، وال يدرون ما الفرق بني إخفاء 
نفسها  دليال إلثباِت  التي حتتاج  فالّشمس  احلقيقة،  احلقيقة وتزوير 
هي ذاهتا الّشمس التي ال حتتاج الّدليل، والّنهار الذي حيتاُج حلّجٍة 
ولكّنها  احلّجة،  تلك  الذي ال حيتاج  النّهار  ذاته  لوجوده هو  دامغٍة 
التي ال تفّرق بني عتمٍة وعتمة، وضياٍء وضياء، فإّن تشابه  العقول 
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املتشابه دون الّنظر لكينونة األشياء تساوى األضداد قبل األقران، 
ورّجحت القفزان بالّريش مع الّصخِر حمطمًة قوانني الفيزياء احلسّية، 
واملعادالت الّرياضّية امُلتوّقعة، فكيف ال تسقُط أماَمهم وقد سقط 

)نيوتن( من أعىل الّشجرِة بدَل الّتفاحة؟
إّنه الّصدق يف أن ترى وجهك دون أن ختشاه، وتسمع صوتك دون 
أن يزعجك، وتسمح لقلبك أن يتفاعل مع نغمة جاءتك من نافذة 
اجلوار، وحينام تكون أنت، ويكون كلُّ ما فيك أنت، ستصل الّذروة 

يف كّل يشء، فام إن استحلَت لسواك انتهيت.
فليس من املعيب أن نخفي نبًضا، ولكّن املعيب أن نخفي احلقيقة 
خلف ستائر القلوب، لنربهن للّضياء بأّن ال يشء يمنعه من اجللوس 
مرحية  األريكُة  كانت  إن  نفسك  يوًما  تسأل  أمل  األريكة....  عىل 

للّضياء أم أنه يفّضُل املقاعد اخلشبّية؟
كن يف املؤّخرة فقد اكتظت بمن هم عىل شاكلتك، واجلس حيث 
من  الّصادقون  ملَّ  فقد  أحًدا  جتادل  وال  سيأيت،  ملن  املكان  يّتسع 
من  بعيًدا  الّرحيل  يوم  فكرهم  محل  من  وتعبوا  احلوار،  بيزنطّية 

اجلاهلني. 
كن حيث تتشابه القلوب والكسور والّندوب، وحيث ال فضَل لتافٍه 
عليك، وال لشبٍح عىل ظّلك، واترك نفسك للموج القادم فأصدق 
عىل  محَلك  َمن  وأكذبُه  قارب...  دون  ظهرِه  عىل  محلك  من  املوج 
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ظهرِه دون قارٍب أيًضا(.
ر وجُه املحّقق قبل أن يأمَرهم قاًئال:  مل يصّفق له أحد سيام بعَد أن تقعَّ

خذوه ِمن أمامي.
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فرخ الباز
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مل يستطع االنتظاَر طوياًل، فتصارَع مع القرشة حّتى حّطمها   
تليُق _ عىل حدِّ زعمه_ بمكانته منتزًعا  ليخرَج رأسُه من بيضٍة ال 
حّريته بنفسه، رغَم إهنا حسب اإلجراءات الكونّية مسألة وقٍت ال 

أكثر.
َهه ألّمه  جلَس ُمستمتًعا بام يراه قبل أن يغتاظ حلديث والده وقد وجَّ
بعد أن قطَع ثرثرته املجانية: أخاُف سقوطه فالزميه، فإين أراه هيرُف 
بام ال يعرف، ويصُف ما مل يَر، وينتقُص ما مل حيط به علاًم، حمّدًقا إىل 
ما ال يملكه، وال سلطان له عليه، متحّفًزا للفضاء بعيننِي شاخصتني 
ذهٍب  من  دراهم  له  لنحَض  )بشوقي(  ليس  ورضيعنا  لألعىل، 
ليستقيَم برصه ويعتدل، فعرص اإلمارة وىّل، وزمن البالِط وشاعره 
ن؟ ومن صقٍر هتجن؟ ولكلِّ قمٍة قاع،  باٍز تدجَّ انرصف، فكم من 
ولكلِّ علٍو هاوية، فمن أخطأ باحتساِب الّشواهِق هوى، ومن أتته 
حتتها،  باَم  الّريِح  اهتزاز  عند  فانحدر  قدميه،  من  جتّرَد  طوًعا  القّمة 
الّديكة  أحد  ظنَّ  فقد  اهلواء،  من  زائدة  جرعًة  يتناوَل  أن  واحذري 

يوًما بعد جرعٍة زائدة أّن الّشمس ال ترشق إال بصياحه.
لفرِخها األهازيج حّتى  قاله هلا مدندًة  ما  متناسيًة  فراَقصته  ا هي  أمَّ
اختاَل من فرِط املديح، وتعاظَم يف عّشِه تعاُظَم َمن انحدر من بالد 
فارس عرب أهزوجِة )رائحة الّتفاح( وقد راقصته أّمه حينها مكّررة 
يف أهازجيها الفارسّية بني املقطع واملقطع مصطلَح )سيبويه( فغلبت 
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عليه والتصقت به.
اد( طالًبا للعلم متتلمًذا عىل يديه، وال  لكّن فرخها مل جيلس عند )محَّ
قال له: أخطأَت )فليَس( هنا ليست عىل باهبا، بل رقص عىل دفِّ 
أّمه ومتايَل عىل مزامريها، فام عاد يرى الّدنيا إال بعينيها اللتني نبتتا 
من تربة قلبها ال عقِلها، وال عاد يسمع غري صوهتا الذي يضيع كام 

صوت املجامل عادة مع صدى اهلراء.
مل يصّدق ما قالته الّنوارُس عن البحر، وال الغراُب عن القبور، وال 
عني  من  استشّفها  خياالت  وليله  وقربه  فبحره  الليل،  عن  البومُة 

ًثه بام حيب أن يستمع إليه. الّرضا املشدودِة للساِن مادٍح راح حيدِّ
تنتظرهم  من  هناك  بني؛  يا  قائاًل:  فاستوقفه  ثانيًة  أبوه  بِه  شعَر 
يكسو  أن  قبل  طاروا  فقد  حمالَة،  ال  فريستها  أهّنم  وتدرك  األرُض 
َن عينيك عىل احلذر، وتتيبس  الّريُش حقيقتهم، فال حتّلق قبل أن مترِّ
عروقك، ومتأل حوصلتك بام يلزم اجلسد، فقد جاء )الكميت( يوًما 
شاعِر  لرأي  مذعًنا  ُمستنصًحا  )باهلاشميات(  واستهلَّ  )للفرزدق( 
)مٍض( وشيخها، وكذا يكون َمن ال يعلم بحضِة من يعلم، وكذا 
يكون من أراد الّتحليق دون أن يصطاده أحٌد، فّلام أجازُه أذاَع، ولو 
الّرأي  بسيِف  يرتيض  أن  عليه  الّنصَح  يطلب  فمن  لسَكت،  أسكَته 

ونطعه.
ثم  للفضاء  فولَج  األب  ا  أمَّ شيًئا،  يسمع  مل  أنه  بيد  يستمع  كأّنه  بدا 
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عاد فلم جيده؛ فبحَث عنه طوياًل قبل أن يعوَد بصمتِه ال فرِخه وقد 
ه حيمل خرًبا عن ابنها الضائع.  وجدها بانتظاره علَّ

ٍة  أمَّ بعد  فأخربها  عنها  خيفيه  بام  ت  أحسَّ وقد  مولولًة  استحَلفته 
بحقيقة اختفائه نقاًل عن الّدجاجات يف سوِق عكاٍظ حيث قلَن: إن 
فرًخا للباز وقَف فجأة عىل حافِة العّش ساعة قبل أن يسبَح يف الّريِح 
وعندما  لكّنه  انقضاضه،  ورسعة  خمالبه  من  اجلميع  حمّذًرا  ضاحًكا 
الفضاء،  الّريح وبحر  جّلِة  الّسباحة يف  يتقن  استيقن عجزه، وأّنه ال 
جناحه  ضمَّ  أنفه،  عن  املوت  رائحة  تطرد  للّتفاح  رائحة  ال  وأّن 
صخرًة  بانقضاضِه  فبدا  للّنهاية،  مستسلاًم  القوادم  من  خيلو  الذي 
رؤوس  عىل  بالواقِع  ارتطم  حّتى  نفسه،  عىل  هبا  ويتدحرُج  ينقضُّ 
األشهاد واجلمهور. وبدَل أن يبكي اجلميع فرًخا أرعًنا جتاوَز )شبيًثا 

واألحص( أجهزوا عليه برمضائهم.
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عابٌر ُمقيم
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تشعُل  بجانبه،  مصادفًة  جتلُس  الذي  الرجُل  ذلك  أنا   
حتدثه  ثم  مصطنعة،  بابتسامٍة  فيتناوهلا  واحدة  له  مقدًما  سيجارتك 
وقد  أشهٍر  منذ  املريضِة  زوجتِك  وعن  والغالء،  املرور،  أزمة  عن 

عجز األطباء عن عالجها.
يأيت آخر؛ يف مكان آخر فيحدثني عن وجهته القادمة، حيدثني عن 
ه بوالديه، وكيف بعث  ابنه املتزوج )بكندية( هبدِف اجلنسية، عن برِّ
ه يا  هلم دعوًة لزيارته رغَم ظروفه الصعبة هناك... ثم يشري: تلك أمُّ

صديقي.
قال يل صديقي بعد دقائق فقط، ومىض دون أن أراه ثانيًة.

أنا العابر الذي وقَف خلَف تلك احلسناء فطَلَبْت منه أن يساعدها 
بتعبئِة معلومات ما يف دائرٍة حكومية، فطلَب قلَمك وغادر به دون 

أن يعيده إليك.
كاَد_ صدقني_ أن يعيده لكنه التفَت بعجالٍة باحًثا عنك فلم جيدك، 
األمانة  إعادة  وبني  املرشق  وجهها  بني  وما  تغادر  أن  هي  وكادت 

ألهلها اختار وجهها حاماًل وزَر األمانِة بقلٍب آثم.
لعلك ال تعلم قسوَة األمل يف الروِح إن غادرت حسناُء مكاًنا دون أن 

يعرف َمن ساعدها أيَّ مكاٍن ستقصده بعد ذلك.
عليَك أن تتحدث...

رس بجانب أيِّ عابٍر وحدثه عن نفسك، اجلس كام جلَس الغرباُء 
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عن  الضائعات،  أحالمك  عن  وحدثهم  استئذان  دونام  بجانبك 
أيامك السوداء، عن لونك املفضل، عن قطتك )ريمي( .

أعلُم أنك ال متلك قطة بل وتكره احليوانات والطيور جًدا، لكنهم 
ال يعلمون هذا .

ال أحد يعلُم عنك إال ما أردت له أن يعلمه؛ وال أحد يصدق إال ما 
أراد هو تصديقه.

لسَت مقنًعا... واآلخرون كذلك.
زلنا  وما  ذلك،  نرفض  زلنا  وما  والتشعيِب  اجلدِل  عشق  ورثنا  قد 

ُد ما ال نقتنُع به، ونفعُل ما نرفضه، ونقوم بام نكره فعله. نقلِّ
كم حواٍر قلَت يف نصفِه أو آخره: أقنعتني؟

ت حياتك مذ عرفَت بأنك متلُك آليَة التفكري؟ كم فكرٍة غريَّ
بإمكانك دعوَة اجلميع ألمسيٍة شعرية... لامذا شعرية حتديًدا؟ أصبح 

األمر مماًل حد القرف.
ادُعهم ألمسيٍة قصصية، ثم اقرأ هلم رثائية )مالك بن الريب(.

كن عابًرا حينها مرًة أخرى، فهم لن يتذكروك إال إذا أرادوا ذلك، 
ونحن ال نريد إال ما أراده لنا األقوى، ولسَت األقوى لرتيد.

كن عابًرا يف عالقٍة امتدت لسنوات وسنوات.
رحَت حتدثها عن عائلتك، عن أرسار وجهك وصوتك، عن عاملك 
الضيق، عن الطريق الطويل الذي سلكته، عن البيت الذي هدموه 
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الزلزال األخري  الذي نجا من  الوحيد  أنه  الزالزل؛ رغم  خوًفا من 
ر أقرانه. الذي دمَّ

العود  عىل  عزفَت  ثم  هلا،  غنيت  القصيدة،  تلو  القصيدَة  هلا  قرأت 
بمهارٍة غريبة.

سَألتَك فأجبت. 
طَلبتَك فلبيت.

بكت فرحَت متسح عن عينيها بعينيك دموعها.
رحَت حتدثها عن لغِة الورد التي ال يتقنها الكثرُي من الناس.

: انظري... هذه ورة نائمة، وهذه صورهُتا دون أن تنتبه، وهذه تشعُر 
بالربد، وهذه تبكي وتلك تبتسم، أما هذه فقد تيتَّمت حديًثا، وهذه 
فت عروًسا منذ وقٍت قصري، وهذه كام هو واضٌح تقول: )تشيز(  زُّ

للكامريا.
كن عابًرا مرًة أخرى؛ فلقد َجَلَست بجانب اآلخر وَطَلَبت إليه أن 
قبلًة  جبينها  عىل  طبع  يودعها  أن  وقبل  النسبية،  نظرية  عن  حيدثها 
ء  حامية الوطيس، وقال هلا لتسمَع أنَت ال غريك: ) ال يكشُف الغامَّ

إال ابن حرٍة... يرى غمراِت املوِت ثم يزوُرها(.
ا اجلالسُة يف املقهى وحيدة فأنت تعرفها. أمَّ

تعرفك هي األخرى جيًدا... اجلس وحدثها مثال عن )فريوز( .
تظاهر بأنك حتب صوهتا وأغانيها.
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تفلسف قلياًل فأنت تتقن فلسفاهتم احلديثة.
مجيع  امتدح  ثم  صاحبه،  إنسانية  وامتدح  يدها،  من  الكتاب  خذ 
أعامله، ثم اضحك عىل أي نكتٍة سخيفة ستقوهلا... كن سخيًفا عابًرا 

ملرٍة واحدة لندرَك من أين تؤكل الكتف يا صديقي.
حت ذاتك بالكامل له. لقد رشحَت نفسك ورشَّ

لقد ثرثرَت بكل ما متلك وما لديك وما حتمل وما نسيت وما تذكر.
لقد أعدَت وكررت وأطنبَت وأوجزت.

كن عابًرا.
كن. فلقد أهداك بعد كلِّ هذا قطًة رغَم كراهيتك للقطط.

منا  الفرد  أن يشعر  اإلنسانية  العزيز، من  قال يف رسالته: )صديقي 
بمشاعر قطٍة مسكينة مل تر أبوهيا( .

هو َمن صفَق لك عندما سِمعك ألول مرة.
هو من طلب منك بأن تكرر وتعيَد منتشًيا بك.

وهو من نظَر إليك بعدها كعابٍر يوَم صفَق للجميع وَجَحَدك.
أما هي فقالت وقد قلَت هلا ما قلَته له: سأهديَك إذن زجاجَة عطٍر 

فاخرة.
- أريُد علبة تبٍغ فقط.

* العطر بارييس فاخر.
- علبة تبغ فقط.
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* إنه ماركة مسجلة.
- أريد علبة تبٍغ فقط.

* الدخان مض.
- أريد علبة تبغ فقط.

* العطر هذا ال ُيعوض.
- تبٍغ فقط

وبعد ساعتني...
وبعد سنتني...

له؛  وأهدت  فاخرة  عطٍر  زجاجة  أهدتك  وأتعبتَك  تِعَبت  أن  وبعد 
للعابِر الذي أراد زجاجة عطٍر فاخرٍة علبَة تبٍغ فقط.

كن عابًرا فلربام فهَم العابرون ما أردت .
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جنون
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ال يقرُأ احلزُن بني الّسطور كام زعمت )عينّية ابن زريق(،   
الّسطور  بني  قرأهتا  فكأّنني  اّلصيغة،  هبذه  حينها  يتحدث  مل  لكّنه 
ه لتلك التي تركها خلفه يوًما ومىض لنعشه.  فوضعُتها هنا، وقد خطَّ
أتراها تزوّجت وكان مهرها القصيدة؟ أتراها أجلستُه عىل مقعده؟ 

وألبسته ثياَبه وسمحت له أن يفرتَش فراشه؟
خائنٌة إن فعلت ذلك، ووحيدٌة إن مل تفعل، فكيف نلُج إىل الّسعادة 

باخليانة؟ وكيف نلُج إىل الوفاء من أبواب الوحدة؟
)يل تلك الّصبوة وليس يل ذاك اإلقدام(، لذلك أجلُس حتت مظّلِة 
بقتل  ُحكاًم  وأطلق  الرشيد(،  )هارون  رداء  وألبُس  الّراحلني، 
رائحة  ألشَتّم  العرش  أمام  أقف  ثم  قلوهبم،  ومصادرِة  )الربامكِة( 
عطرهم، فمن هنا رحلوا، وهنا جلسوا، وهنا ضحكوا حني خاهنم 
نخَب  رشبوا  وقد  العامرّية(  )ليىل  عىل  أتلّصص  وتراين  البكاء؛ 
زواجها من )جان جاك روسو( وأشهد عقد الّنكاح الباطل، حيث 

الّشهود سبعة واحلضور سبعة واملأذون قاتُل مأجور.
وكّلام  الامء،  ُكنهه  حجًرا  وتطلب  العشق،  عن  الّسائلة  وترفضني 
ضحكُت انفطرت لشيطانٍة ومالك، وكّلام حدثُت نفيس بعجيِب ما 
فات الكون، وتلك األشواك يف دمها،  أرى تذّكرُت الوردَة بني خملَّ
انفطاًرا،  اجلامُل  ويبدو  بسيًطا،  املحاُل  فيبدو  امليضء،  احلجر  وذاك 

وأبدو الثبات برغِم الّزالزل التي تعرتيني.
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اجلميلة،  طقوسه  البوذّي  ذاك  يامرُس  االنتحار  حاّفِة  من  وبالقرِب 
يتأّمل الوجود كمن يراه ألّول مّرة، فهل دفعه احلزن لذلك؟ أحيزُن 

من له الّدنيا ونحن نتصارع عليها ومن أجلها؟!
من  )الّصني(  قطع  ثم  الربد؟  سياط  حتَت  تنّسَك  وقد  هذا  كيَف 
أبكاين  بكى.  يصَل  أن  وقبَل  وخطوة!  سجدًة  ألقصاها  أقصاها 
حينها، فِرحُت لوصولِه الّنقطَة األخرية املشتهاة، تأمّلُت هلذا الوفاء 
نيابًة عنه،  العجيب، ووددت أن يراُه ذاك امليت الذي حجَّ للمعبِد 
الّشيطان  يل  يستمَع  أن  أرفُض  كأّنني  بأملٍ  مهست  استدرُت  وعندما 

حينها: )أال يدرك هذا أن اآلهلة التي يعبدها ماتت منذ زمٍن بعيد(.
أهو القانون الذي يرفُض األشياء داخيل؟

وهل هربُت لنفيس ألجلأ من سؤاٍل حارص عقيل؟
ولكن الّدبَّ امللك حينام استيقظ من سباته خانتُه مبارشًة تلك التي 
قبيَل  وحاول  وحاوَل  ورفضته،  معها  كثرًيا  حاول  وداده،  طلبت 
ا، وعندما وصَل إىل  أن يستخلصها )املسيطر( لنفسه وقد َجَدتُه فتيًّ
القّمة التي اعتادها من سنني ُهزَم عليها، وانحدر إىل الّدببة الكالب، 
مل يطعنوه كام يفعل البرش، وال التهموه كسمكِة )سلمون( شاخت 
مسافرًة عكَس الّتيار، لكّنهم أهانوه، بعد أن أصبح عبًدا لشيخوخته 

رغم أنف شبابه.
نفَسه  أنَّب  وقد  وحيًدا،  زريق  ابن  ماَت  كام  اآلن  أموُت  أنا  وها 
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ُر  يقدَّ ولكّنه  الّتقدير(  يستحّق  ال  يشٌء  الّضمري  )وتأنيب  والَمها، 
ُر األنساَن حلزنه؟ وأيُّ  ُر بحزين، فأّي عاملٍ هذا من يقدِّ بحزنِه وال أقدَّ

ُر اإلنساَن حلزنه أيًضا؟ عاملٍ هذا الذي ال يقدِّ
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الّسارق
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مل يدِر كيَف أجلَسه وقد ُحقَّ له الوقوف صاغًرا؟! أو لامذا   
م له لفافة تبغ بدل القيود يف معصميه؟! ويدري كام أدري أّنه كان  قدَّ
عىل وشك أن يشعلها له! فإن أنكَر ذلك أمامكم، فلن ينكَره أمام 

نفسه.
اختتم هبا  التي  املوسيقّية  )ابتسَم... ثم غادر هبدوء( هذه اجلملُة   :
لت صورَة القادِم بأذهاننا بوسامٍة  اجلميع حديثهم. اجلملة التي شكَّ
قبل  اشتممناها  فرنيسٍّ  عطٍر  رائحِة  مع  متناسق،  وقواٍم  فريدة، 

حضوره.
املرأة أقسمت بأّنه جلَس بجانبها فجأًة، فتَح حقيبتها، تناول سلسلة 
ذهبّية وجواهلا وورقًة من فئِة العرشيِن من رزمٍة مالّية موبًخا إيَّاها عىل 
محل هذا املبلغ الكبري الذي قد ُيعرضها للرّسقة وجشع السارقني، 
يف  وصديقاهتا  دهشتها  أماَم  رسيعة  قبلًة  خّدها  عىل  طبَع  أن  وبعد 

املقهى؛ ابتسَم... ثم غادَر هبدوء.
الّثالث عىل مضض، شارًحا طريقته  رفَض فنجايَنْ قهوٍة قبل قبوله 
اخلاّصة بصنِعها، وكيف أّن الّرجَل يتفّوق عىل املرأة بتحضريها؟ ثّم 

الّسامح للّشفاه العطشى بمضاجعتها.
وكم بدت مجلته األخرية مقّززة؟ ال سّيام وأهّنا خرجت عرَب أسناٍن 
صفراء، وشفٍة غليظة! ورغم أّنه مل يكن ُمقنًعا، خاّصًة هبذا القرِص، 
والكرِش املتهّدل الذي نسَف صورته التي رسمناها له يف خيالنا قبل 
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قني بني الفينة والفينة  حضوره، إال أّننا استمعنا له دون مقاطعة، حمدِّ
بصلعته الغريبة.

حارُس امللهى اللييّل مثاًل رشح كيفّية دخوله للملهى ببنطاله األمحر 
وسرتته الّصفراء، ورائحته األشبه... األشبه... أل أشبه... صمت 
طوياًل قبل أن جيد اجلملة الّضائعة، ثم وجدها فقال رسيًعا: األشبه 

بسنجاٍب برّي... نعم، األشبه بسنجاب برّي، هي هذه.
- وكيف هي رائحة السنجاب الربي؟

ا طيلَة حيايت. * ال أعرف حقيقًة، حّتى إنني مل أر سنجاًبا بريًّ
لعلكم ستسخرون منه! لكّنني وصفُت رائحته أيًضا لزوجتي هبذا 
حيواًنا  الّسنجاُب  كان  إن  أعرف  ال  أّنني  رغم  حتديًدا،  الوصف 
دت رائحته التي ال تشبه شيًئا رائحَة العطر  أليًفا أو مفرتًسا، فقد بدَّ

الفرنيّس بأذهاننا.
* ثم أخَذ بيِد الفتاة التي مل تعد ملنزهلا، وملهاها حّتى هذه اللحظة 
وابتسَم... ثم غادَر هبدوء. )هذا ما اختتم به صاحب امللهى حديثه(.
حالام  وديع  كطفٍل  صمت  َمن  ذاته  هو  وتوعًدا،  غضًبا  أكثرهم 
أحضناه، بل لعلَّ صوته اختفى يف قرارِة حنجرته رافًضا الّصعود 
ث نيابًة عنه غري مباٍل بالعقاب: دخلُت ألشرتي  ملقاطعته حينام حتدَّ
ورحلت،  فأخذهتا  بجيبه،  نقوٍد  رزمَة  يضع  فوجدته  سجائر،  علبَة 

هذا كلُّ ما يف األمر يا سادة.
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وجهُه ال لسانه من قال لنا؛ بأّنه ابتسَم... ثم غادَر هبدوء.
ماٍء  بكأِس  القهوَة  هلا  نحَض  أن  أرصَّ  والتي  الليل  فتاُة  تتأخر  مل 
كبرية، معلاًل أهّنا تكره شكَل الفنجان، وعىل امُلضيِف أن حيرتم رغبَة 

الّضيِف وذائقته الَقَهويَّة.
ومل  به،  أسمع  مل  نفيس  قبل؟ عن  املصطلح من  = هل سمعتم هذا 
أقرأ عنه رغم اهلجوم الكاسح الغاشم من قبل الّشعراء واألدباء عىل 
الّزنابِق  عىل  املطلةِّ  ورشفاهتا  الباريسّية،  وطقوسها  القهوة،  وصِف 
القرمزّية، وكأّن ال شعَر بال قهوٍة، وال قهوة بال شعر. ومل يذهلني، 
بل أذهلنا مجيًعا حينام قال ُمعيًدا فنجانه: وال تنَس صوت )فريوز( 
الذي جيب حرشه وإقحامه بقرٍف يف كّل قصيدة، وخاطرة، وومضة.
لنعد إليها عموًما وقد ارتسَم احلياُء عىل حميَّاها وهي تتحّدث عنه، 
ساحمًة له أن يرتشف من قهوهتا قائلًة: هل من املمكن أن تتحّدث 
األنثى عن الالممكن؟ اجلسُد يا ساديت ليس كام تراه العينان، بل كام 

تراه... تراه... تراه... صمتت للبحث عن تلك اجلملة الّضائعة.
- الروح؟

* كال.
- السناجب؟

* كال، لنقل كام تراه الّرغبة... هذا ما لدّي فقط، لكّنني يف احلقيقة 
ابتسَم بعد كلِّ  أّنه أخذ ما أخذ، وترَك ما ترك فقد  مل أغضب رغم 
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هذا... وغادر هبدوء.
قبل أن يغادَر متناواًل عن املشجب معطًفا لرجٍل طويل سأله املحقق: 
ها حديثه يل قبل أن ينزَع ساعتي  ما الذي دفعَك هلذا؟ فتجاهله َموجِّ
قت معصَمه. قل له: ألّنه مل  من معصمي، ناظًرا إليها بتأّنق وقد طوَّ

يكن يمتلُك مسّدًسا حينها.
وابتسَم يل، ولنا... ثم غادَر هبدوء.
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الَقاِدم 
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حزٍن،  من  أوتيُت  ما  بكلِّ  ضحكُت  حّتى  دخلُت  إن  ما   
رَة أم )مهران(. حككت  حيُث مل أعد أعرف إن كنُت َمن دخَل اخلامَّ
رأيس كاألبله حلظَة تأّكدي أّنني مل أعد أعرف رأيس من قدميه، أو 
رأسُه من قدمي. قد يبدو هذا مزعًجا بل هو مزعٌج حًقا، لكّنه ليس 
دون  بعدها  حيايت  لتنقلَب  يوًما  نفيس  به  حدثُت  مما  إزعاًجا  أكثر 
ال  ولامذا؟!...  كيف...  خمتلف...  )إنُه  عقب:  عىل  رأًسا  أدري  أن 

أعرف(
استحضُت مبارشًة صورَة وجهِه من ذاكريت احلديثة؛ صورًة مل أعْرها 
اهتامًما أثناء مروره الرّسيع أمامنا متزامنة مع إيقاِع صوِت صديقي 
الذي أشاَر نحوه بحامسٍة بلهاء، أو لعّلني ظننتها آنذاك بلهاء: )هذا 
هو... انظر... إّنه هو... هو بعينه(. ثم باندفاع مبالٍغ فيه وقد تشّبث 
بكتفيَّ راح يصُفه بمتعة غريبة وسعادٍة غامرة: )واحدة من اثنتني: 
ا أن يكوَن من ِعليِة القوم وسادهتم، أو أّن جهًة عظمى تقُف خلفه  إمَّ
َث حينها، ومل  ال حمالة! بالّتأكيد لن تصدقني فأنَت مل تشاهد كيف حتدَّ

تشاهد ما شاهدناه من ترصفاتِه الغريبة(.
قال يل صديقي بأهنم شاهدوا ُمذنًبا يدعى )مهران( كان عىل وشِك 
أن يضَع القايض الامثَل أماَمه يف الّسجِن، بعد وصلٍة خطابّية تناول 
َل القايض  فيها ما لذَّ له وطاَب من حكِم ومواعِظ العرب، قبل أن يقبَّ
رأَسه ويعتذَر له بأدٍب جم ويرافقه إىل خارج املحكمة احرتاًما له؛ 
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ٍة من عبارات االعتذار والتودد ملثولِه أماَمه. وسط زفَّ
فت  ا أنا فقد رأيته يوَم انقاَد اجلميُع له بعدما ألقى مجلًة قصريًة تلقَّ أمَّ
قلوهبم وعقوهَلم، ليقوَدهم نحو مكتب الوزير الذي أقسَم عليه أن 
الوزارة ومضاعفة جهودها يف  بتحسنِي دور  الوعوَد  له  قاطًعا  هيدأ 

خدمة مواطني اجلمهورّية مهام كّلفه األمر.
عن  راضًيا  مواطٍن  آخُر  خرَج  أن  بعد  إال  وجِهه  أساريُر  تنفرج  مل 
أن  دوَن  )مهراَن(  أتبُع  نفيس  وجدت  لذا  له؛  ُقّدمت  التي  اخلدمة 
ارٍة  مخَّ أماَم  توّقَف  بعدما  بالّذهول  مصاًبا  أدري  ال  حيث  إىل  يشعر 
مل يرتّدد بالّدخول إليها وقضاِء نصف ساعٍة داخلها؛ قبل أن خيرَج 

وصاحَب اخلاّمرة ويسريان بني أزّقِة املدينة قاصدين مسجدها.
- املسجد؟ )سألني مهران ووجهُه قد غرَق بالّدهشِة بالكامل رغاًم 

عنه(.
إىل جانِبَك،  راكًعا ساجًدا  اخلاّمرة  بأمِّ عيني صاحَب  بل ورأيُت   *
جبهته،  من  الوضوء  ماُء  يتقاطُر  كام  هالتِه  من  يتقاطُر  واخلشوُع 
آمًرا  قميصهام  من  رجلنِي  جذبَت  قد  إّنك  يل  قال  َمن  وصديقي 
بدل  الّرؤوس  باملصاحلِة، وتقبيل  للّشجار  استعدتا  اللتني  عائليتهام 
املسّنني  أحد  أّن  حتى  االشتباك،  وشك  عىل  كانت  التي  األيادي 

حاوَل تقبيَل يدك قبل أن تسحبها رافًضا هذا الّترصف منه. 
- تقبيل يدي؟! )مندهًشا مّرة أخرى(.
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* وقاَل صديقي يل أيًضا أنَك لو مل متنْعُه لقبَّل اجلميُع يَدك حينها ال 
املسّن فقط... هكذا أخربين!

- هل حَدث هذا أثناء مالحقتك يل؟
* نعم.

وليلة،  ليلٍة  ألف  بقصص  أيًضا  يوم  بعد  يوًما  مذّكرايت  دفرُت  اكتظَّ 
حيث مل خيُل يوٌم خالل شهرين متتابعني من قّصٍة أو موقٍف غريب 
أو  التقيته،  منذ  مفارقته  عىل  أقوى  أعد  مل  الذي  الّرجل  هذا  بطله 

ألقل: مذ أشار إليِه وعليه صديقي.
- هذا دفرت مذكراتك؟! )سألني بعد أن أشاَر به إيل(.

* مل يغادر حركًة منَك وإال ووصَفها؟
- هذا واضح.

* ال بّد أنك مشعوذ، قل يل هل تتعامل مع اجلان؟
- بقي أن تّتهمني أّنني )تربيزي( هذ العرص؟

* ممكن.
لو كان باستطاعتي سامع أحاديثه اجلانبّية والرّسّية مع الّناس الذين 
أرصَّ عىل مناجاهتم وحده دوين )لَترَبزُتُه( رغاًم عنه؛ ال سيام وأّنني 
الشاهُد عىل وجهِه الّطلق، وحمّياه املبتسم أثناء تبادلِه احلديث اهلادئ 
الّناعم مع الّسكارى والّراقصات وأصحاب الّسوابق... األسلوب 

ب العلم، ووجهاء امَلدينة. ذاته اتبَعُه مع رجال الّدين، وطالَّ
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- األستاذ مهران موجود؟ ) جاءين هذا السؤال بعد أن فتحُت باب 
شقته للطارق الذي بدا أضخم من أن يدخل منه(.

حككت رأيس ألّنني يف احلقيقة مل أعد أعرف رأيس من قدميه، أو 
مشعوذ...  سيد...  أستاذ...  قائاًل:  ضحكت  ثّم  قدمي  من  رأسُه 

ساحر... بطيخ... ال أعرف.
- موجود؟

* نعم موجود.
- الّسيدة )نريان( تريد مقابلته فهل يسمح؟

أجابُه صوٌت من بعيد: نقابُلها بالّطبع، أهال وسهاًل هبا.
مل أصّدق عيني وأنا أرى كوَب الّشاي يف يد ممثلِة اإلغراء األوىل يف 
العامل وقد جلست يف بيت )مهران(؛ فقد كنُت أظّن أّن نوعّية هؤالء 
البرش ال يرشبون الّشاي مثلنا، سّيام أّن رائحة العطر التي مل تفارق 
أنفي لام يقارب الّشهر ذكرتني عىل الّدوام بأهّنا ختتلف بالكامل عن 

الّنساء الالئي نقابلهن يف حمّطاِت حياتنا البائسة. 
- وما الذي جعلك تفّكر هبذه الّطريقة؟ )بدا ُمبتساًم حينها(.

* أشعر بأهّنم خمتلفون عنَّا.
- عن البسطاء تقصد؟

* حتى املشاهري فهناك من تشعر بأّنه قريب منك.
- صحيح.. 
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* لامذا؟
- ألّنك أردت أن تراهم هبذه الّطريقة.
م يضيئون يف الليلِة الّظلامء. * كال، إهنَّ

قت وهَم الّضوء ذاك فأشهُرهن من قالت يوًما: مل  - عيناك َمن صدَّ
أكن سوى مرحاٍض للّرجال لتفريِغ شهواهتم مقابَل الّشهرة اللعينة 

لُت عليها. التي حتصَّ
* ممكن...

َحت بعد مقدمٍة طويلة أّن أحد أصدقائها نَصحها  أّما )نريان( فوضَّ
باللجوء إليه بعد تعرضها لعملية نصٍب عىل يِد منتج فيلمها األخري؛ 
ت عىل أتعاهبا وال  والذي اشرتط عليها الامل مقابل اجلسد إن أرصَّ

بد.
: )ال تبعثَن إىل ربيعة غريها... إن احلديَد بغريه ال يفلُح( هذا ما قاله 
منه،  بدر  املنتج بني يدي مهران معتذًرا عام  بعدما وقَف  السكرتري 
الّسكرتري عىل  بينام غزت احلريُة وجَه  باملبلغ كاماًل  له شيًكا  مقّدًما 
يه ووضعهام  دفعات؛ والذي كّلام دخل وخرج من عندمها رضب كفَّ
ومل  والكامل  بالّتامم  أعوام  )مخسة  بأذين:  هامًسا  يب  حمّدًقا  رأسه  عىل 
أَر ُمعّلمي هبذا الّضعف واللطف الّطفويل، َمن هذا الّرجل يا رجل 
الكبار؟ كال ال أظن  الّدولة  أخربين؟ قل يل: هل هو من رجاالت 

فهيئته ال توحي بذلك !(.
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من  كمكافأة  مالًيا  مبلًغا  استلَم  أن  بعد  ومضينا  حريتِه  يف  وتركناه 
ودّب.  هبَّ  من  عىل  الامِل  لتوزيع  معه  بعدها  ليصطحبني  )نريان( 
ظلَّ ينفق مما أعطته وينفق حتى أجهز عليه وعىل الربكة التي حلَّت 

به.
ق عىل الّسكارى ببعضه... )سألني صديقي  = ال تقل يل أنه تصدَّ

ق ما يسمعه(. غرَي مصدِّ
* واملومسات أيًضا، تسألني كأنك ال تعرُف طباعه.

= أألن مصدر الامل مشبوه فعل ذلك؟
ل فيها عىل ماٍل فعل هذا. * ال ففي كّل املرات التي حتصَّ

املهّمة  األخبار  نرشات  اإلحرام  بثياب  )نريان(  صورة  تصدرت 
وصفحات اجلرائد األوىل، وقد أحاطت هبا _أّي الّصورة_ جمموعة 
من األسئلة حول االنقالب األخالقّي الّدينّي املفاجئ هلذه املمثلة 

اجلريئة.
- هل هي فعال كام يصفوهنا؟ )سألني بعد انتهائه من تبذيره للامل(.

* وأكثر، إن هلا بعض املشاهد...
- ال تكمل، يكفي، غفر اهلل لنا وهلا... هذه الكنيسة حتفة معامرّية، 

تعال لنشاهدها من الّداخل.
* حارض.

لو مل أكن أعرفه لظننتُه جمنوًنا بعد الّساعتني اللتني أهدرمها مع أحد 
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الكنيسة؛ وقد جلسا وحتدثا  فوَر خروجنا من  مدينتنا  أشهر جمانني 
أّن  رغم  عنهام؛  باالبتعاد  أمرين  أن  بعد  غريب  بانسجاٍم  كصديقني 
الال  مسافَة  عنهام  بابتعادي  كفيالن  املقّزز  وشكلِه  املجنون  رائحَة 

نداء.
= هل زارَك جمنونان هنا يوًما، أو شاهدت اثننِي منهام يتحدثان مع 

بعضهام؟ )سألني صديقي بخبث(.
* ال، وأستبعد أن حيدث هذا.

= وماذا لو حدث هذا؟
* أعتقد أهّنام سيتكلامن بلغٍة ال يفهمها العقالء.
= أو قد نكون نحن املجانني من وجهِة نظرهم.
* وهل هناك عاقٌل يفسُد فيها ويسفك الّدماء؟

- إذن لن نفهَم لغًة غري لغتنا.
* ممكن.

= أكان مهران هذا بطيًنا قصرًيا؟.
* لقد وصفتُه لك مراًرا. 

= وأصلًعا وذا برشٍة داكنة مليئة بالبثور؟ )سألني متجاهاًل جوايب(.
* ممممم.

ا صوته فكان مزعًجا حّد الغرابة. = أمَّ
مل أصف شكله احرتاًما ملكانته كام أراه يف دفرِت مذكرايت، سيام أنني 
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اًبا. ورغم مالحمِه الغريبة كنت أراه وسياًم وجذَّ
- يف هذه الّصفحة ذكْرَت أّنه قابل رئيس اجلمهورّية وانتقده بشكٍل 

الذع.
* كم أكره هذا، عدَت لتتكلم بضمري الغائب!

اجلمهورّية  رئيَس  قابلُت  أّنني  الّصفحة  هذه  يف  ذكرَت  أعتذر،   -
بعناية  يديه  يقلب بعدها دفرت مذكرايت بني  الخ. ) وراح  الخ  والخ 

واهتامم(.
مل أجبه ألّنه يعلُم بأن املرأَة الفقرية َمن كانت سبًبا هبذا بعد أن حاول 
الامل  يملكان  ال  وزوجها  أهّنا  هلم  تبنّيَ  أن  وبعَد  طردها؛  املشفى 
الكايف ألتعاِب العملّية، وكالعادة ما إن صاَح باألطباء واملحاسبني 
وإجراء  العملّيات  لغرفة  بنقلها  املمرض  قبل  الّطبيب  سارع  حّتى 

الالزم. 
= هل أسموه )مهران(؟ )سألني صديقي متوّقًعا اجلواب(.

* أنجبت فتاة ومع ذلك أسموها )مهرانة(.
= لو كنُت مكاهنم لفعلُت الّشء ذاته.

ُة املرىض ال سيام تلك  رغم وابل األدعية واملديح التي أطلقتها أرِسَّ
املرأة الّنفاس وزوجها؛ إال أنه مل يبتسم بل طلب مّني القيادة بأقىص 
األوىل  للوهلِة  ظننتها  بكلامٍت  متمتاًم  الرئاسِة(  )قرص  نحو  رسعة 
بعض  لوال  العجيبة؛  قدراته  عىل  حمالة  ال  تساعده  التي  الّطالسم 
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حينها  أدرَك  كي  اخلفيض  صوته  من  ترّسبت  التي  الوقحِة  الّشتائم 
أنني أبعدت النجع كثرًيا.

هبا  )رصَخ  غضبي.  تثر  وال  فوًرا  مقابلتك  يريد  )مهران(  له  قل   -
اس عىل بوابِة القرص(. بوجِه أحد احلرَّ

بل  الكون حلظتها عىل وجوه احلرس،  التي يف  األلوان  رأيُت مجيع 
ت  وسمعُت دّقاِت قلوهبم بشكل أوضح بكثرٍي من مهساهتم؛ التي أزَّ
تنا  بشكٍل متصاعد قبل أن يقطعها صوُت عجالِت الّسيارِة التي أقلَّ

إىل حيث وجدنا ) الرئيس( واقًفا بانتظارنا.
قاهلا صديقي كمن ال   ( األمحر.  السجاد  له  فرشوا  بأهنم  تقل  = ال 

يصدق حديثي(.
* ال، لكنه استقبله استقبال امللوك والفاحتني .

= هذا من أصحاب اخلطوة ال حمالة.
* سيغضب وبشّدة لو سمعها منك، فإّياك أن تذكر ذلك حينام تراه؛ 
عرفتني  من  أنَك  يعرف  وأنُه  خاّصة  طبيعّي  بشكٍل  معه  تعامل  بل 

عليه. 
= كم أتشّوق هلذا حقيقة؟! أخرًيا سأرى َمن مل أعره االهتامم الكايف 

يوم فعل ما فعل، لكنك مل تقل يل سبب انزعاجِه من املدح.
ا  * ال يراه مدًحا فقد هنَر أحدُهم يوًما قاًئاًل: أنا لست خنثى وال خصيَّ
فأنا أشتهي الّنساء وأعشق أجسادهّن، ثّم إنه من املحاِل أن أرقص 
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وأبدأ بالّدوران كاملجانني وأنفض جسدي كاملجاذيب باسم الّدين. 
طالًبا  له  )الّرئيس(  فيها  استمع  التي  املّدة  هي  أكثر  ّربام  أو  ساعٌة 
باهتامم  املالحظات  بعض  تسجيل  والفينة  الفينة  بني  مساعديه  من 
بالغ، بينام ارتعدت أوصايل حينها من اهلالة التي أحاطت )بالّرئيس( 
وبكّل  دنانري؛  عرشة  يساوي  ال  الذي  َنعيل  وأن  سيام  ال  ومعاونيه 
رصيَف  يدوس  كام  الفاخر  الفاريّس  الّسجاد  ذلك  داَس  وقاحة 
حارتنا احلقري؛ بيد أن )مهران( مذ جلَس وغادر وهلجته مل تتغري، ومل 
تذب من عىل لسانه ثقته املعتادة بل أخاله شحذ لسانه واستله هذه 

املرة بشكل خمتلف.
ًبا بعض الّصفحات بني يديه(. - مل حتلم أن تلتقي به يوًما. )قاهلا مقلِّ

* )نيكول كيدمان( أقرب حللمنا من هذا املحال.
- يف هذه الّصفحة ذكرت أّن الّرئيس سأَل عن اسمك.

* وضِحك حتى بانت نواجذه حني عرف أن اسمي )واثق(.
األسامء  غريب  من  أظّنه  وال  مضحًكا،  ليس  بالّتأكيد  هذا  اسمي 
التي أدهشت الّرئيس حينها، مع أننا مل نفهم يوًما ما الذي يضحك 
أو خيمد عواطفهم،  يثريهم  الذي  الّرؤساء ويغضبهم، وما احلدث 
مع  نستخدمها  ال  وآذان  بأعنٍي  ونسمعهم  نراهم  أن  تعودنا  فقد 

غريهم.
)صاحب  بقّصٍة  يذكرين  لامذا_  أدري  وال   _ هذا  أّن  احلقيقة   =
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جمتمع  إلصالح  شباهبم  أفنوا  أن  بعد  والقايض(  والكاهن  الرّشطة 
ه مهران كالمه  املدينة الذي انترش فيه الفساد بجميع أشكاله. )وجَّ

لصديقي دوَن أن يعلام أّنني أجتّسُس عليهام(. 
وتقديمهم  األرشار،  عىل  القبض  فوظيفته  الرّشطة  صاحب  أما   -

للعدالة. )أكمل صديقي ما بدأ به مهران(.
= أَو تعرُف الّقصة أيًضا؟

للّتحيل  الّناس  ودعوة  للّتبشري  حياته  س  كرَّ فالكاهُن  بالّتأكيد   -
بمكارم األخالق والرّتاحِم فيام بينهم.

نارًصا  بالعدل  الّناس  بني  ليحكم  للقضاء  والقايض جلَس  نعم،   =
ا احلقوق إىل أهلها. املظلوم. معاقًبا الّظامل رادًّ

املدينة  به  فتأّثرت  الوقت  أّن )مهران( آخر زارهم يف ذلك  يبدو   -
بأكملها، وانترشت الفضيلة.

= وعمَّ األمن واألمان أرجاءها، والتزم الّناس بالفضيلة.
- أظّنه استغرَق سنة واحدًة للقيام هبذه املعجزة؟

= بل أقل.. لكّنهم _ أي الّثالثة_ قاموا بطرده بعد هتديدهم اجلاد 
فيه  أوعز  الذي  الوقت  يف  للمدينة،  جمدًدا  وعاد  جنَّ  إن  ما  بقتلِه 
صاحب الرّشطة ألحدهم بإحضار راقصٍة هيفاء غيداء إلحياء لياٍل 

محراء وسط املدينة.
- الفساد يبدأ بنظرة.
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صاحب  ليعود  املدينة  تلك  يف  أخرى  مّرًة  الفساد  انترش  بالّطبع   =
الرّشطة ويالحق األرشار ويقّدمهم للعدالة، بينام راح القايض حيكم 
ملكارم  جمدًدا  الناس  ودعوة  بالّتبشري  دوره  للكاهن  تارًكا  بالعدل، 

األخالق والرّتاحم فيام بينهم.
أين  قتلوه؟  هل  بحرقٍة  أتساءل  كنُت  أذكر  لسُت  قبلها  أو  بعدها 
تأكلهم  بل  فجأًة  األشخاص  تبتلُع  ال  األرض  )مهران(؟  صديقي 
الّناس إىل مكانه  أّما هو فعليها أن تضَع عالمًة ترشُد  ببْطٍء شديد، 
إن قامت هبذه اخلطيئة والتهمته؛ لكّنني لن أستطيع تقّبل هذا فكيف 
يل أن أحيا بدونه؟ ثم كيف سيكون شكل الّشوارع واألماكن إن مل 

يعد؟
= أال زلت بانتظاره؟ )سألني صديقي والّشفقة تلوُح يف عينيه قبل 

صوته(.
* بالّتأكيد، وال تقل يل_أرجوك_ عد حلياتك؛ ال أستطيع.

= شهران وثالثة أّيام وال زلت.
* ال تكمل، )مهران( سيعود.

= قلَت يل إّنه قاَل يل يوًما: أحدهم انتظَر حبيبته طوياًل ولكّن الّنادل 
بعد الفنجان العارش طلب إليه أن يرحل كي يغلَق مقهاه.

* قل يل أهّنا عادت.
= قد نتأخر نصف ساعة، ساعة، ساعتني، ولكّن علينا أن ندرك بعد 
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ذلك أّن الغائب لن يأيت، سّيام بعد الفنجان العارش.
* سيأيت.

فقط  داخلنا  يف  يعيش  الغائب  كان  طالام  فقط  هذا  عىل  أوافقك   =
وينتظر حلظة البعث.

* سأنتظره.. لن يكون )هاشتيكو( أوىف لصاحبه مّني.
= لكن صاحبه مل يعد. 

مل يمت لكنه مل يعد بعد، بيد أّن الذي يغيظني قبل أن حيريين هو كيف 
استطاع الّناس نسيانه هبذه الّسهولة؟ بل لسبٍب أجهلُه راح اجلميع 
بعد  صاحبها  فطردين  اخلاّمرة  دخلُت  البارحة  معرفته؛  من  يتنّصل 
أن اهتمني باجلنون. أنكَر كلَّ يشء حتى صالته اليتيمة يف املسجد، 
والبارحُة أيًضا رأيُت صورًة كبريًة ل )نريان( بمالبس الّسياحة عىل 

غالِف جملة ما.
ال أدري كيف عاد األشخاص هبذه الّسهولِة إىل ما كانوا عليه، وال 

أدري لامذا أنكَر اجلميع معرفتهم بمهران فجأة؟
عىل  يسري  أراه  أن  قبل  بغضب  لساين  عىل  تتواىل  راحت  أسئلٌة 
باجّتاهه منادًيا عليه بصوٍت تفوق  املقابل أمامي ركضت  الرصيف 
نحوه،  واجّتهت  ملصدره  التفتت  التي  اجلمهورّية  ضجيج  كلَّ  قّوته 
صوت تشابكت فيه الّدموع مع الّدهشة مع الفرحة مع الغّصة مع 
أي يشٍء ال أعرفه... عانقته... درُت به... حضنته بعد أن تفّحصت 
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أكرتث  مل  انفّض،  ومن  جتّمع  بمن  أكرتث  مل  املّرات.  مئات  وجهه 
أمامه  وقفزي  البهلوانّية،  حركايت  تسّجل  بدأت  التي  باهلواتف 
وخلفه بفرح، مل أكرتث وهم يسّجلون مقطًعا تتحّدث فيه دموعي 

وضحكايت اهلستريّية عن شوقي )ملهران(.
- اجلس.

* أين كنت؟
- أبحث عنك.

* لكّنك من غادر.
- هل أنت متأّكد؟

* بالّطبع... ال هيم ولكن عليك أال تساعد الّناس مرًة أخرى.
- لامذا؟

* ال يستحّقون، أنت ال تعلم ما أحدثوه بعدك، مجيعهم دون استثناء 
تنّكروا لك ونسوك.

وأجهزت  قدم  كرة  مباراة  عقَب  الّشارع  إىل  نزلت  التي  اجلامهري 
عىل آخر بّحٍة يف صوهتا هاتفًة: انترصنا... لقد انترصنا؛ استوَقَفت 
العامرة  الفرحة  هذه  سبب  ما  أحدهم:  فسأل  اجلليل  العامل  ذاك 
واألصوات املجنونة؟ هل دخلنا حرًبا وانترصنا هبا؟ خّصص بعدها 
خطبة اجلمعة للحديث عن الّنرص الذي حققته اجلمهورّية عىل فريق 
الذي  واحلامس  والفرحة  الّنرص  باحلديث عن  أسهب  ثم  أعجمّي، 
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استمَع إليه من أصوات اجلامهري الغفرية.
ِش  = أتذّكر هذه احلادثة فقد ذكر أّن هذه الفرحة بالفوز تدّل عىل تعطُّ
والّنكسات  اهلزائم  كّم  بعد  له  واشتياقها  للّنرص؛  العربّية  الّشعوب 
التي مررنا هبا، حتى وإن كان هذا الّنرص نرًصا زائًفا )قاهلا صديقي 

ملهران لتغيري مسار احلديث ليس إال(.
- نعم، هي صناعة البطل بغّض الّنظرعن استحقاقه لألمر أو ال. 

= واآلن حتّولت األنظار لالنتصار بالّرقص والغناء.
)واثًقا(  جعل  الذي  ما  ستسألني  املهم،  يتآمرون!  هذه  يف  حتى   -

يصنعني يف خياله؟
= بالتأكيد، هذا ما حيرّيين، ال سيام وأّنني قرأت مذّكراته الغريبة ومل 

أجد رابًطا بينك وبينه، أو عالقة مسبقة.
فالّشعوب  متفاوتة  بنسب  ولكن  هذا  يفعل  صديقي  يا  اجلميع   -
املسحوقِة بشكٍل عام حترتف االنتظار، وتعقد اآلمال عىل )القادم( 

فإن غنِموا أنفسَهم وحريَتهم طرحوه من خياهِلم وحديثهم.
مل أصّدقه رغم أّنني سمعت احلوار الذي دار بني صديقي ومهران 
خلسًة من بدايته، مل أصّدقه فاندفعت بجسٍد مل يعرِف الّراحة والّنوم 
أمامه  ركبتّي  عىل  وجثوت  البغيضة؛  العيادِة  تلك  لداخل  أياٍم  منذ 
قابل  لكّنه  يشء،  بكلِّ  يصارحني  وأن  احلقيقة،  يل  يقول  أن  راجًيا 
أبيض  لشاٍب  فجأًة  يتحول  جعلته  غريبة  بابتسامٍة  وحرييت  حزين 
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وسيم حتمل نرباته اهلادئة موجات من الّراحِة والّسكون.
عن  أحفظها  التي  ومعامله  مالحَمه  أتفحُص  ورحت  رأَسه  أمسكُت 
ظهر قلب: لقد تغرّي شكلُه فجأًة، حتّول وجهه وجسده بال منطقّية 
أن  أردُت  آخر...  لرجٍل  أصلٍع  قصرٍي  بطنٍي  من  حتّوَل  آخر.  لشء 
أضحك فلم أستطع، وقفت فواجهتني مرآة معلقة بجانبي عكست 
صورَة وجهي املتعب، وقد ظهر من خلفه حرُف )دال( يلتصق به 
بعد نقطتني اسم مهران. لكّنها عكست صورَة رجٍل آخر ال يشبهني 

من خاليل.
بدأُت أتناقص وأتكّور بشكٍل رسيع، بدأ شعري بالّتساقط، وظهرت 
البثور رسيًعا عىل وجهي؛ تزامًنا مع تغرّيٍ غريب طرأ عىل نربٍة صويت 

بعد أن صحت هبا أو يب: من هذا؟!
املّرة  الّضحك هذه  استطعت  وترّدد.  بدهشٍة  املرآة  سُت سطح  تلمَّ

بكل ما أوتيت من حزن.
نزلُت الّدرج مرسًعا وقطعُت الّشارع إىل حيث ال أدري.

أن  وقبل  يوًما،  به  ألتِق  ومل  أعرفه  ال  صديٍق  رِة  خلامَّ قدماي  قادتني 
أدخلها شعرُت أن أحًدا ما يالحقني .
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الّرابح
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صباَح  احلسناء  الّدجاجُة  تلك  وصفتني  كام  ا  ذكيًّ لسُت   
الّديك  عىل  أنترُص  جعلتني  من  وحدها  الّصدفَة  لكّن  اليوم؛  هذا 

األبيض عرب نزاٍل رسيع يف لعبة الّشطرنج.
وطنه،  عن  راحاًل  الكربياء،  جمروَح  الّدجاجات  عن  فتخىلَّ  خاَفني 
تارًكا مملكته ملن يستحقها، فاخلسارُة عىل رقعِة الّشطرنج هي ذاهتا 
الالئي  الّدجاجات  مجيع  امتالَك  يل  أتاَح  مما  املعركة،  يف  اخلسارة 
عىل  بوضوح  انعكَس  وشبايب  وعضاليت  جسدي  لوَن  بأّن  اعرتفن 

مجال عقيل. 
مل أكن أجرؤ عىل الّتفكري واحللم بمضاجعة الّدجاجة احلسناء قط، 
ما  لذلَك رسعان  منها؟!  مفرَّ  وقد أصبحت هذه حقيقة ال  فكيف 
ارتَعشت حتت  فكّلام  طبًعا،  باستثنائها  مّرة  مّرة  الّدجاجات  وطئُت 
أكثر،  أكثر، وجتّددت رغبتي  بالّرمل جنَّ جنوين  رت  جسدي وتعفَّ
وافرتستها دون رمحة، ألجدين بعد ذلك قد طارحتها الغراَم جمدًدا 

بنشوٍة ألّذ من سابقاهتا، حتى بدوُت ال أشبع، وبدت هي ال متل.
ًحا وهذا ما جعلني أدخل )الّصيدلية( وأتلعثم مّرات قبل  لست لامَّ
أن يبتسم )الُبوم( ويتناول رشيًطا أزرَق اللوِن ويناولني إياه. شعرُت 
باخلجل فال زلت بمقتبل شبايب، بينام مهَس بأذين قائاًل: احلمُل ثقيل، 
ال  ثوًرا  تكوَن  أن  اآلن  وعليَك  رحل،  )األبيَض(  أن  سمعُت  لقد 
رؤيٍة  من  نني  لُيمكِّ فمه  فاحًتا  هستريي  بشكل  وضحك  قاهلا  ديًكا. 



-100-

أسنانه الّصفراء املقّززة.
أنجبت يل احلسناء صوًصا أبيض اللوِن، بعد أن أصدرُت قراًرا يمنع 
الّدجاجات األخريات أن حيملن، وكان )اللولب( هو الوزير الويّف 

لتنفيذ هذا القرار بحذافريه.
يف البدايِة شعرُت أّن هذا اللون عارٌض وسيتبّدُل ريشه قريًبا ليشبَه 
عيناه  تكتسب  أال  فكيف ملولودي  أقلقني؛  عينيه  لوَن  لكّن  والده، 

؟ لوَن عينيَّ
كرُبَ بلونه األخض، لكّنني اقتنعُت برأي )الُبوم( الذي ذكر يل يوًما 
عليه  دعا  الذي  الّديك  أّن  ر  تصوَّ قال:  غريب،  علٌم  اجلينات  أن 
حتمل  بعده  من  ساللته  جاءت  باخلَرس،  يوًما  املسّيب(  بن  )سعيد 

هذه اآلفة، حّتى الّدعاء -يا أخي-  انتقَل عرب اجلينات.
قد يكوُن جّدي الّسابع، العارش، األلف بلون أخض، أو لعّله اكتسبه 
من أحد أجداد احلسناء، لكّنه بالّتأكيد سريُث عنفوان وبأس والده، 

لكن لامذا يبدو أصغر حجاًم من أقرانه؟!
هذا االعوجاج يف منقاره أال يبدو أمًرا غريًبا بعض الّشء؟!

قالت يل بدالهلا وتغنجها اللذيذين وقد دقَّت كتفها بكتفي: ال زاَل 
أم  عاجاًل  والده  صفات  سريث  قني  صدِّ عجواًل،  تكن  ال  صغرًيا، 
آجال. قالتها وتنفست الّصعداء، أو تنهدت بشكٍل غريب وبدَل أن 

تنظر إىل رسيري نظرت إىل احلائط وابتسمت.
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لسُت ذكًيا لكّنني أفسحُت املجال لقلبي أن يسرتق الّسمَع هلمساِت 
راحت  بينام  روحي،  ألعامق  ذلك  بعد  بالّتسلَل  هلا  ساحًما  زوجايت 
بعض  زالت  فام  بالّنوم،  تظَاهرت  كّلام  واللمزات  اهلمسات  تتزايد 

اجلمل تتوّغل يب حتى حسبتها املوت الذي ُوعدنا به.
)هارون الرشيد( و)املخدوع( و)األدهم( ومجٌل هنا وهناك أتناوهلا 
بني احلني واآلخر، ويف اللحظة التي شعرُت هبا أّنني بحاجٍة ماّسة 
شعري  ورّسحُت  ثيايب  فلبسُت  غريب،  هدوٌء  أصابني  للغضب 
إىل  مبارشًة  مّحاًما ساخًنا رسيعا، وقفزُت  أن أخذت  بعد  وتعّطرت 

عريش عىل احلائط الذي مل أجلس عليه منذ انترصت.
أمتّش  ومل  أقفز  مل  هبّن  ظفرت  فمذ  زوجايت،  عىل  يسيطر  الّتوتر  بدأ 
بخيالء وهبذه احلامسة، وقد سمعت إحداهّن هتمس ألخرى: لعّله 

يريد الّزواج بأخرى.
يضحك  أن  قبل  مّرات  عدَة  فصحُت  قساميت  يعلو  االرتياح  بدا 
الّنديُم  ا كام يرفع  )البوم( من عىل رشفته رافًعا فنجاَن قهوته يل حمييًّ

كأسه.
غريًبا،  صوًتا  وأصدر  أخض  ببغاٌء  احلائِط  عىل  بدقائق  بعدها  حطَّ 
أو  الّديكة  لغة  أعرفها:  التي  باللغات  يتحّدث معي  أن  منه  فطلبُت 
اللغة الّدجاجية. ففّضَل أن يتحدث معي باللغِة الّدجاجية، ورسعان 

ما طلَب مّني أن أنازلُه نزاَل الرّشفاء
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وأجدادي  آبائي  عن  ورثته  ما  وكلُّ  له،  وحريمي  له،  فمملكتي 
والّديك األبيض له.

إهّنا الكلامت ذاهتا دون زيادٍة أو نقصان التي تفوهُت هبا أمام الّديك 
كنُت  بحيث  طوياًل  أطرقُت  لكّنني  اآلن،  من  عام  قبل  األبيض 
َم مججمته بيدّي  أّنني أستطيع سحقه حتت نعيل، قبل أن أهشِّ أعلم 
العاريتني، فقد بدا هزياًل ضعيًفا متجّرًدا من قّوته أمامي إاّل من تلك 
الّنظرة الغبّية املتحدّية يف عينيه، كنُت عمالًقا )كبغ شو( أمامه بينام 
بدا مثل ذاك املصارع الذي يرصخ دائاًم بـ )يس( وأحياًنا بـ )نو(. كدت 
أن أسأله عن الفرق بني الـ )يس( هذه والـ )نو( لكّنني اقرتحت عليه 
تلقائًيا  وسيحصل  بالّزعامة؛  الفائز  حيظى  بينام  الّشطرنج  نلعَب  أن 
يشء....  كّل  نعم...  يشء...  كّل  ممتلًكا  العظيمة  الرّتكة  هذه  عىل 

حتى احلسناء وصغريها األخض.
ويدوس  الفيل،  ويسحق  األّول،  اجلندّي  يلتهم  حصانُه  تركُت 

القلعة، قبل أن جيربين عىل حتريك الوزير ليقتله بدٍم بارد.
من  حاًرا  وتصفيًقا  منه،  عريضًة  ابتسامة  صاحبت  األخرية  احلركة 
الّدجاجات اللوايت ذهبن حيتفلَن به، ويرتاقصَن أمامه ناثراٍت الورد 

والعطر والّريش حتت أقدامه.
مل أنظر للخلِف بعدها وقد غادرت وطني دونام عودة، فاخلسارُة عىل 
رقعِة الشطرنج هي ذاهتا اخلسارة يف املعركة، وها أنا أردد ما ردده 
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األبيض بعد هزيمته يوَم سألني مغادًرا: أليَس من الغريب أن تكوَن 
جيدي  ال  حنَي  اخلارس  وتكوَن  اخلسارة،  حّق  متتلك  ال  حنَي  الفائز 

الفوز؟             
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نفٌس أخير
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السفلُة من تركوين وحيًدا يف هذا البحر، والبحر كعادته   
ا  يرفُض صداقَة اجلبناء، يرفُض صداقة رجٍل باَل عىل نفسِه خمتبًئا، فارًّ
وصدور  قلوِب  عىل  سافلٍة_  _بإشارٍة  انقضَّ  الذي  الرصاص  من 

أفراد السفينة.
مل يرتكوا عىل ظهرها ولو جثة لتؤنَس وحشتي يف هذا املحيط؛ هذا 
املحيط الذي ال ينتهي ليربهَن يل أن ثلثي الكرة األرضية ماء مالح، 

وليربهَن يل أن ثلثي جوهري جبٌن فأرّي.
الليُل والنهار والشمس والقمر، واملوج والعواصف ووحدي حيث 
تكوُن األسئلة بال إجابات، وتكوُن الضحكات بال دوافَع، وتكوُن 

الدموُع الدليَل الوحيد أنني ال زلُت عىل قيد احلياة.
لقد تَرَكني القرصان اللعني بعد أن قتَل ورجاُله مجيع ركاب السفينة. 
لقد نظَر إيل بعينيه املمطرتني بؤًسا، وخىّل سبيل اهلواء إىل رئتي يف 
القرش وجبًة طازجة بعد حفلِة شواء  التي أهدى ألسامك  اللحظِة 

عىل مجر البنادق.
كام  للسامء  يديَك  وارفع  املالبس  هذه  من  فتعرَّ  وحدك  تركك  لقد 
بام  ربك  ناِج  البحر،  رب  إىل  تب  املغفرة،  واطلب  األول  اإلنسان 
بالدم  اململحة  األلواح  هذه  عىل  اسجد  النون(،  )ذو  به  ناجى 
نفسك،  أوسع من جراحك، وأضيُق من  البحر  فهذا  والرصاص، 

وأعمق من ذنبك.
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عينيك،  يف  اجلريمة  قرأ  القاتل  فلعلَّ  أمك،  لرحِم  طفاًل  وعد  تعرَّ 
النهاُر عينيه. وحدك  ام أغمض  التي كنَت ترتكبها كلَّ تلك اجلريمة 
األبرياء  حطَّ  بينام  للامل،  مبذًرا  جاء  من  ووحدَك  سائًحا،  جاَء  من 
رحاهَلم عليها هرًبا من الطواغيت البرشية... هرًبا منك طالام أنك 

منهم بينام الحقَتهم عليها بسيِف نزاوتك.
فقد  القتلة،  تقتُل  القتلَة ال  األبرياَء وتركَك وحيًدا، وكأنَّ  قتَل  لقد 
وطأة  حتت  النساء  آالف  وقتلَت  بجشعك،  الرجال  آالَف  قتلَت 
أشجع  ولكنه  أمهاهتن،  بطون  يف  األجنَّة  آالف  وقتلت  شهوتك، 
هبِم  وقذف  بشجاعة،  وقتَل  بشجاعة  بندقيته  ب  صوَّ فقد  منك، 
للبحر بشجاعة، بينام قتلَت اآلف األبرياء خمتبئا خلَف قوانني البرش، 

ونسيَت وأنساك الشيطان قواننَي هلإ البرش .
ويوَم  احلمراء،  املكاتب  بانتهاك  كعادتك، مرسًفا  جباًنا  قاتاًل  كنَت 
أبَحرت السفينة اصطدت بسنارة الامل تلك الشقراء الفقرية، وألنك 
بارٌع بانتقاء الشقراوات والنبيذ فقد ساومتها لتبتاعها لعدة أيام بثمن 

بخس.
صفعت  التي  الوحيدُة  وهي  هي،  ضاحكًة  ماتت  التي  الوحيدة 
مدافعًة  ظَهرت  أنَت  اخَتَبْأْت  وعندما  باخلنزير،  ووصفته  قائدهم 
عن ذلك الرشف الذي اشرتيته باملك، لكنك يف قرارة نفسك تدرك 
أنَك اشرتيت حينها جسًدا بينام ال تشرتي كل أموالك شرًبا من تلك 
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األنثى النديَّة؛ التي أغتصبها ولوثها قراصنُة السكناج.
لقد باعتك نفسها بملِء إرادهتا، بينام رَفضَت أن تبيَع جسدها مقابل 
احلياة، فاحلياُة التي تقايُض باجلسد ال تستحق النزاَع عليها، وعندما 
تنتهي يبدو من خرَسها كمن سجلَّ موقًفا يف الدقائق األخرية، فبدل 

أن خيرسها خائًبا خترسُه خائبًة هي.
إذا كنَت تدرك أنك تشرتي اللحظة، فأنَت تعادل الدرهم الذي بني 
يديك، بينام تعادل اللحظة انتفاخ جيوبك، وها أنت تعرتف للبحر 

العدو ) أن الامل سيٌد يسء، وخادم مطيع(. 
لقد تركني ألموَت عىل قيد احلياة، وها أنا أترك نفيس ألعيَش ميًتا، 
فتلهتم  ألسناهنا،  بجسدي  أقذف  لن  بأنني  القرش  أسامك  وتدرُك 
األسامك الصغرية بداًل مني، وكأن هذا البحر هو الوطن الذي أنتمي 
إليه حيث تلتهم األسامُك الكبريُة الصغرية، وحيث ال يعتيل القمم 
سوى  أسناهنا  بني  طوًعا  للموت  نفَسه  يقذف  وال  احليتان،  سوى 

البائس والشجاع.
إنه اليوم العارش، وال زالت هتيم يف عرض البحر، وهو الشهر الثاين 
ا كهذا العظم الذي  وال زالت اليابسة رساًبا ُيتلف البرَص لريتد خشبيًّ
تيبَّس من اليأس. حتى اليأس يرفُض أن يمنحني النقاء الذي منحه 
فقط  اآلن  اليأس(.  بعد  من  احلاجة  )هي   : يل  قالت  حني  للشقراء 
اليأس  من  املحرومني  للقتلة  يائًسا  ُيمنُح  الرقيق  حلَم  أن  أدركُت 
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حني  هبدوء  ينسلُّ  األخري  النفَس  أن  فقط  أدركُت  واألن  اجلميل، 
يكون املوقف.

هي األنفاُس األخرية فليكن قربك هذا البحر، ولتدْع األمواَج تغسل 
آثامك وتطهُرك، هي األنفاس األخرية فلتكن رقصة الشهيق والزفري 
هبا عىل مرسٍح مجهوره أسنان القرش بدل الديدان التي ستلتهمك 
الفقرية،  أنفاس تلك  متعفًنا، هي األنفاس األخرية فاجعلها تعانق 
حتى وإن رَفضَت فاعلم أنك تتساوى يف املوت والوالدة والبعث 

والنشور مع مجيع من عىل هذا الكوكب .
الزائفة  وقفُت للموت عارًيا، فاحًتا ذراعّي، متحرًرا من تلك اهلالة 
التيه  جبال  خلَف  الروح  غروَب  منتظًرا  يوًما،  يب  أحاطت  التي 
يف  سينام  الذي  املخلوق  ذلك  ألنني  ابتسمت  واملحال.  والوحشة 
هدوٍء أخرًيا بعد ضجيج هذا الكون، أغمضت قلبي وروحي مًعا 

ورحُت أردد شعًرا قاله )خمتار العامل( يوًما بعد داٍء أملَّ به:
وكأنُه نفيس األخري
وكأهنا زفراُت حّي

تعتُب الدنيا عيّل
ويعتُب الاميض عيّل

ويعتُب اآليت عيّل
وتعتُب األزماُن
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واألوقاُت والساعاُت 
واللحظاُت فيام بيننا أيًضا عيّل

واآلن يعتُب كلُكم
أو نصُفكم

أو بعُضكم... أيًضا عيّل
وأقيُِّد األنفاَس للنفِس األخري

وكأنني.. وكأنَّكم
ا ذاُت املرايا حتتوي وكأهنَّ

ما قد تكاثف من هلاِث العمِر جيري
والنقاُط ترادفت تنثاُل تلحُق بعضها منِّي إيّل 

وكأنه نفيس األخري وكأنُه نفيس األخري...
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إلى مكاٍن آخر 
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- هل أطعمَت الكلب؟  
َر اجلميع وقوًفا أمامه، بينام أجاهبا يف  جتاهَل املحقُق سؤاهَلا وقد تسمَّ

احلال )نعنوع(: بالتأكيد وناَم هانَئ الباِل قريَر العني.
موزًعا  يقف  أن  قبَل  إياه  مقاطعتها  من  منزعًجا  شفتيه  عىل  عضَّ 
من  بحدة:  سائاًل  كبريهم  من  اقرتَب  الواقفني.  وجوه  عىل  نظراته 

السارق؟
-  أقسُم لك. 

* ال تقسم، اعرتف وأرح نفسك .
أطعمَت  هل  )نعنوع(:  لـ  كالمها  موجهًة  العارشة  للمرة  قاَطعتُه 

الكلب؟
وثَب قائاًل: أطمعته وقلُت له: )هنيًئا مريًئا غري داٍء خمامٍر(.

إلعاقتها  هبا  يرصخ  أن  وقبَل  املرة،  هذه  شَزًرا  إليها  املحقق  نظر 
بالزهايمر،  مصابة  )والديت  أذنه:  يف  ومهس  بِكُرها  أرسَع  التحقيق 

املعذرة حضة املحقق(.
،جاذًبا  األمام  إىل  خطوتني  متقدًما  مضض  عىل  مبتساًم  برأسِه  أومأ 
)نعنوع( من قميصه، سائاًل إياُه بعصبية: وأنت، أال تريد أن ختربين 

من منكم السارق ؟
أراد أن يقول شيًئا، لكنه عوًضا عن ذلك قال: نعم. جواًبا عىل نداِء 

سيدة القرص.
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* هل أطعمَت الكلب؟
- أطعمتُه حتى بدت 

جذب املحّقق )نعنوع( بقوة هذه املرة صارًخا: اعرتف.
بكى قائاًل: لسُت أنا، إنُه )عدنان بيك(.

اخلدم  أحد  السارق  كاذب،  أنت  بقوة:  فصفعته  غضًبا  استشاطت 
حضة املحقق، ال تصدقه، )فعدنان بيك( إنساٌن نزيه، وقنوع، وال 

يملُك يف احلياة إاّل مزرعتني من األرانب فقط .
وقفت  القرص  وسيدُة  )نعنوع(،  بصفِّ  وقفت  املراقبة(  )كامريا 
بتسجيلِه  قامت  وما  العدسات  تكذُب  وقد  بيك(،  )عدنان  بصفِّ 

أحياًنا ويصدق اإلنسان، وإن كان مصاًبا بداء النسيان.
التي محلتهم  املركبُة  ساَر اجلميع خمفورين خلف املحقق، وسارت 
إىل مكاٍن آخر، وحينام توقفت كان ) نعنوع( آخَر املتدحرجنَي منها. 
بدا  وقد  املحققني،  رئيس  عىل  عيناه  تقع  أن  قبل  ويرسة  يمنًة  نظَر 

غاضًبا وثائًرا كسيدة القرص متاًما.
 صاَح الرئيس جاذًبا أحدهَم من ياقته: 

- هل أطعمَت الكلب؟
َأ وتثاءب ومترَغ وتكالَب: * وقلت له بعد أن جتشَّ

أنَت السواُد ملقلٍة... تبكي عليَك وناظُر
من شاء بعدك فليمت... فعليَك كنت أحاذُر.
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